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CAPÍTULO 1

ENSINO DE GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE

UTILIZANDO A METODOLOGIA ATIVA DE APRENDIZAGEM

DA SALA DE AULA INVERTIDA

Sidnei Renato Silveira, Adriana Sadowski de Souza, Antônio Rodrigo

Delepiane de Vit, Cristiano Bertolini, Fábio José Parreira, Guilherme

Bernardino da Cunha, Nara Martini Bigolin e Vinicius Gadis Ribeiro

RESUMO: Este capítulo apresenta um relato de experiências realizadas nos

processos de ensino e de aprendizagem da disciplina de Gerência de

Projetos de Software. A referida disciplina foi ministrada na modalidade de

ensino remoto, devido ao isolamento social provocado pela Pandemia de

COVID-19. Para dar conta da modalidade de ensino remoto foi utilizado o

Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e a metodologia ativa de

aprendizagem da Sala de Aula Invertida.
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INTRODUÇÃO 

A disciplina de Gerência de Projetos de Software, integrante do sexto semestre do 

currículo do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da UFSM – Universidade 

Federal de Santa Maria – Campus Frederico Westphalen/RS foi ministrada, nos anos de 2020 

e 2021, na modalidade de ensino remoto, devido ao isolamento social provocado pela 

Pandemia de COVID-19 (CORADINI, 2020). Para que o semestre letivo não fosse suspenso, 

algumas instituições de ensino definiram estratégias, tal como a UFSM, que instituiu o regime 

denominado REDE (Regime Especial Domiciliar de Estudos), de acordo com as instruções 

normativas da PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação) (UFSM, 2021a). 

Estamos vivenciando, desde o mês de março de 2020, inúmeras dificuldades 

relacionadas à pandemia de COVID-19. A pandemia impôs a mudança de comportamento da 

sociedade, incluindo as instituições educacionais. Devido ao isolamento social, para conter a 

contaminação do novo coronavírus, as instituições de ensino suspenderam suas atividades 

presenciais levando em conta o elevado risco de contágio nestes ambientes (CORADINI, 

2020). Na UFSM as atividades estão sendo desenvolvidas por meio do REDE desde março de 

2020 até os dias atuais (dezembro de 2021) e, recentemente, a instituição aprovou o 

calendário acadêmico referente ao segundo semestre letivo de 2021, mantendo o ensino 

remoto na maioria das disciplinas, especialmente as teóricas (UFSM, 2021a). 

O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da UFSM, ofertado no campus 

de Frederico Westphalen/RS, é presencial e funciona no turno noturno. O Projeto Pedagógico 

do Curso já previa, antes da Pandemia de COVID-19, a realização de atividades 

semipresenciais em até 40% da carga horária, conforme reforma curricular implantada no ano 

de 2016 (UFSM, 2021b). Entretanto, com o isolamento social fez-se necessário realizar todas 

as atividades a distância, na modalidade de ensino remoto. 

Neste contexto, este capítulo apresenta um relato de experiências referente à aplicação 

do REDE na disciplina de Gerência de Projetos de Software, ofertada nos segundos semestres 

de 2020 e de 2021, de forma remota. Para dar conta dos processos de ensino e de 

aprendizagem da referida disciplina foram empregados o AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) Moodle e a metodologia ativa de aprendizagem da sala de aula invertida 

(BERGMANN, 2018). 
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METODOLOGIA 

A metodologia adotada para o desenvolvimento das atividades remotas foi a sala de 

aula invertida (flipped classroom), uma metodologia ativa de aprendizagem. A intenção foi a 

de estabelecer estratégias que permitissem a construção do conhecimento por parte dos 

alunos. A Sala de Aula Invertida ou Flipped Classroom é uma das metodologias ativas que 

está em franca expansão atualmente. Esta metodologia baseia-se na ideia de inverter os 

momentos dos processos de ensino e de aprendizagem, ou seja, os alunos devem estudar os 

conteúdos em casa (pré-aula) e, nos momentos de interação (presenciais ou não, no caso da 

modalidade de ensino remoto), devem realizar as tarefas, individualmente ou em grupos 

(BERGMANN, 2018; BERGMANN; SAMS, 2018). 

Esta metodologia coloca o aluno como protagonista, ou seja, como sujeito ativo no 

processo de construção do conhecimento. Esta não é uma ideia nova, pois a participação mais 

ativa dos alunos nos processos de ensino e de aprendizagem faz parte da teoria construtivista 

de Piaget: o aluno como sujeito na construção do conhecimento (PEREIRA et al., 2017). 

Para tanto, o aluno precisa ter acesso prévio ao conteúdo, por meio de diferentes 

materiais didáticos, tais como videoaulas por exemplo. Estes materiais didáticos podem ser 

disponibilizados por meio de AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem), que facilitam o 

acesso dos alunos por meio da Internet. Além das videoaulas, podem ser utilizados outros 

materiais didáticos-digitais, tais como simulações, jogos educacionais digitais, quizzes, entre 

outros. Estes materiais são denominados OAs (Objetos de Aprendizagem) (PARREIRA; 

FALKEMBACH; SILVEIRA, 2018). 

O docente precisa atuar como mediador entre o estudante e o conhecimento e não mais 

como apenas um expositor do conteúdo. Além disso, o professor pode construir seus próprios 

materiais didáticos-digitais e/ou utilizar OAs existentes, disponíveis em diversos repositórios. 

O professor não precisa ser o detentor único do conhecimento, que passa a ser construído pelo 

grupo. Neste contexto, o aluno aprende de forma mais autônoma, aprende a aprender 

(ROCHA; COELHO, 2020).  

Na sala de aula invertida o tempo de aula presencial é mais curto do que o tradicional. 

Entretanto, o trabalho do professor é maior, pois é preciso preparar (e/ou selecionar) os 

materiais didáticos e disponibilizá-los com antecedência. Entre os materiais didáticos, podem 

ser utilizadas videoaulas. Estas videoaulas devem ser curtas, com tempo entre 5 e 8 minutos. 
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Durante os vídeos, uma estratégia para estimular a interação é fazer perguntas aos alunos ou 

pedir que os mesmos façam anotações. Estas questões poderão ser abordadas, posteriormente, 

nos encontros presenciais e/ou momentos de interação on line (BERGMANN, 2018). 

Para que esta metodologia funcione, os professores também precisam ser mais 

flexíveis quanto às expectativas e prazos estipulados para os alunos, ou seja, eles precisam de 

mais tempo para dedicarem-se aos estudos e construírem o conhecimento. Os processos de 

ensino e de aprendizagem, nesta metodologia, devem ser permeados por avaliações, para 

verificar se o aluno leu os materiais indicados (se ele fez a pré-aula), se é capaz de aplicar 

conceitos e se desenvolveu as competências esperadas (BERGMANN, 2018; SCHMITZ, 

2016; SUHR, 2016).  

Entre os desafios da Sala de Aula Invertida encontram-se a motivação (como despertar 

a motivação dos estudantes, especialmente para fazerem as pré-aulas?), os hábitos de leitura e 

a qualidade da aprendizagem. Como benefícios para os estudantes, destacam-se: autogestão, 

responsabilidade, autonomia e disposição para trabalhar em equipe (BERGMANN, 2018; 

BERGMANN; SAMS, 2018). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A disciplina de Gerência de Projetos de Software faz parte do sexto semestre do 

currículo do Curso de Sistemas de Informação e, até o primeiro semestre de 2020, tinha sido 

ministrada somente no formato presencial. No segundo semestre letivo de 2020, devido ao 

isolamento social, foi preciso adaptar o conteúdo programático, para adotar o ensino remoto 

emergencial por meio do REDE/UFSM. Para tanto, foi preciso desenvolver uma série de 

materiais didáticos-digitais e adotar diferentes estratégias para engajar os alunos. Sendo 

assim, os professores desenvolveram uma série de vídeoaulas. Algumas vídeoaulas eram 

gravadas antecipadamente e disponibilizadas no YouTube e no AVA Moodle da UFSM e 

algumas eram realizadas de forma on line (lives por meio da ferramenta Google Meet). 

A elaboração dos materiais didáticos-digitais foi realizada pelos professores 

responsáveis pela disciplina, baseando-se em suas experiências didáticas relacionadas à EaD 

(Educação a Distância), adaptando-se para o modelo de ensino remoto. Foram construídas 

vídeoaulas com slides e a narração dos professores (com o Microsoft PowerPoint) e 
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videoaulas on line (com o Google Meet), além de diferentes exercícios. 

A Tabela 1 apresenta os diferentes materiais didáticos-digitais e recursos que foram 

empregados na disciplina, sendo os mesmos disponibilizados no AVA Moodle, adotado pela 

UFSM como ambiente virtual. 

Tabela 1 – Quantidade de Recursos 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

De acordo com os dados da Tabela 1, verifica-se que as videoaulas foram o recurso 

mais utilizado na disciplina, sendo 16 videoaulas ao todo, somando-se as videoaulas 

disponibilizadas de forma assíncrona e síncrona (lives). As lives eram gravadas e também 

disponibilizadas para os alunos assistirem no canal dos professores no YouTube (disponível 

em https://www.youtube.com/channel/UCtmFlwTMWzy3UT9T44_p8sw). O canal conta, 

atualmente (dezembro de 2021) com 69 inscritos. 

A aplicação da metodologia ativa de aprendizagem denominada Sala de Aula Invertida 

deu-se, especialmente, pelo fato de que os alunos deviam assistir às vídeoaulas na sua maioria 

assíncronas e, posteriormente, nos momentos de interação on line (e também de forma off 

line), deviam aplicar os conceitos estudados no desenvolvimento de atividades práticas.  

Em uma das aulas, após assistirem à videoaula, cada aluno deveria participar de um 

fórum de discussão e postar três coisas novas que aprenderam com a videoaula. Em outra 

aula, após a videoaula cada aluno deveria elaborar uma pergunta sobre o conteúdo. Essas 

propostas foram baseadas nas sugestões de Bergmann (2018), para aplicação da sala de aula 

invertida. A Figura 1 apresenta a tela do AVA Moodle, com um fórum onde os alunos 

deveriam postar três coisas novas que aprenderam. Todas as postagens eram respondidas, 
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indivudalmente, pelos professores, visando a estimular a interação e a aprendizagem dos 

alunos. 

Figura 1.  Exemplo de Aula no Moodle 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 A cada aula, disponibilizada no Moodle, os docentes incluíram uma explicação sobre o 

que seria estudado e quais atividades deveriam ser realizadas, além de links para acesso às 

videoaulas e materiais de apoio. Os materiais de apoio compreendiam slides desenvolvidos 

pelos professores e acesso a e-books e/ou apostilas, entre outros materiais. Cabe destacar que 

nem todos os materiais de apoio foram construídos pelos docentes, já que é possível utilizar 

uma série de materiais já disponíveis na web, como colocam Parreira, Falkembach e Silveira 

(2018). Entretanto, as videoaulas foram todas produzidas pelos docentes. Além disso, os 37 

materiais destacados na Tabela 1 foram todos desenvolvidos pelos docentes da disciplina. 

 O feedback das atividades era individualizado, destacando os pontos positivos e/ou a 

melhorar. Para estimular a interação e a aprendizagem foram utilizadas diferentes estratégias 

pedagógicas, tais como a construção de mapas mentais e a participação em fóruns de 

discussão.  

A metodologia da Sala de Aula Invertida pode ser aplicada, então, com a criação de 

videoaulas, curtas, de no máximo 8 minutos, visando a apresentar conceitos (BERGMANN, 

2018). Durante a videoaula o professor deve solicitar que os alunos façam anotações. Ao final 

da vídeoaula os alunos devem registrar coisas novas que aprenderam e elaborar dúvidas (que 
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serão sanadas nos momentos de interação, presenciais ou não) e pelo menos uma pergunta. As 

coisas novas que foram aprendidas, as dúvidas e as perguntas devem ser utilizadas pelo 

professor em fóruns de discussão, durante as aulas on line (lives) e nos momentos presenciais. 

Esta proposta baseia-se em estudos de Bergmann (2018) e também em experiências realizadas 

em cursos superiores da área de Informática (BIGOLIN et al., 2019). 

Além das videoaulas, o professor também pode disponibilizar diferentes materiais 

didáticos-digitais complementares, para apoiar os estudos. Após a videoaula, o feedback é 

muito importante, seja pelas mensagens trocadas por meio dos fóruns de discussão ou nos 

momentos interativos síncronos, tais como as aulas ao vivo (lives). Nestes momentos o 

professor deve se utilizar das anotações que foram feitas pelos alunos, questionando-os sobre 

o que aprenderam na videoaula e esclarecendo as dúvidas.  

A aplicação da metodologia compreende, então, três fases principais: 1) os alunos 

estudam os conteúdos disponibilizados pelos professores, em AVAs, para se prepararem para 

as atividades (pré-aula, geralmente desenvolvida por meio de videoaulas); 2) as atividades 

envolvem os conceitos estudados nas vídeoaulas, por meio das anotações solicitadas pelo 

professor (aprendizado, dúvidas, perguntas, etc) e podem ser desenvolvidas de forma 

assíncrona (por meio de fóruns de discussão, por exemplo) ou de forma síncrona (nas 

interações presenciais ou em aulas on line – lives); 3) avaliação: o professor precisa 

estabelecer critérios de avaliação das atividades, por meio da observação e, também, de um 

feedback individualizado aos alunos. O acompanhamento das atividades pelo professor pode 

servir para a retroalimentação da metodologia, definindo novos conteúdos que devem ser 

abordados nas próximas vídeoaulas.  

 

CONCLUSÃO 

 

Esse relato de experiências mostrou que as videoaulas foram o recurso mais utilizado 

nos processos de ensino e de aprendizagem da disciplina de Gerência de Projetos de Software, 

ministrada na modalidade de ensino remoto. De acordo com a metodologia da sala de aula 

invertida, Bergmann (2018) propõe que os alunos sejam incentivados a realizarem anotações 

enquanto assistem às vídeoaulas. Segundo este autor, as anotações são um instrumento 

importante para potencializar a aprendizagem. Sendo assim, além de estimular os alunos a 

fazerem anotações, os professores adotaram estratégias para que os conteúdos das videoaulas 
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fossem explorados em atividades, principalmente em fóruns de discussão. Importante 

ressaltar, também, que todas as postagens nos fóruns eram respondidas pelos professores, 

visando a estimular a interação e a aprendizagem dos conteúdos estudados. 

Os desafios não envolvem só os alunos. Os docentespreci-sam se reinventar para 

atuarem em diferentes papeis, precisam buscar qualificação para utilizarem as TDICs e 

diferentes metodologias. Esta qualificação docente é um desafio especialmente para os 

professores de Escolas Públicas, que encontram-se assoberbados de atividades e não dispõem 

de tempo e recursos financeiros para buscarem a qualificação constante, necessária para 

acompanhar a velocidade da sociedade do conhecimento (SILVEIRA et al., 2020). Além da 

qualificação, os professores precisam de tempo para desenvolver e/ou selecionarem os 

materiais didáticos-digitais, prepararem as vídeoaulas, desenvolverem as atividades e fornecer 

o feedback individualizado, acompanharem o desenvolvimento do rendimento acadêmico dos 

alunos, enfim, uma série de atividades que vão além dos momentos presenciais e/ou on line. 
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CAPÍTULO 2 
 

POLÍTICA DE EGRESSOS E AVALIAÇÃO DA 
FORMAÇÃO EM UM CURSO DE PEDAGOGIA 

 
Anderson Lincoln Vital da Silva, Annebelle Pena Lima Magalhães Cruz, 
Luiz Marcelo Magalhães Cruz 

 
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo analisar a política de egressos 
como instrumento para avaliação do curso de pedagogia em uma IES 
(Instituição de Ensino Superior), quanto à inserção profissional. Os dados 
foram coletados virtualmente por meio de um questionário contendo 08 
perguntas fechadas, envolvendo 46 egressos formados no período de 2016 
a 2019. O questionário contemplou, nas 08 questões, a atuação profissional 
na área da educação e a sua relação com a formação inicial recebida durante 
o curso, e como ocorreu a inserção profissional deste novo profissional. Os 
resultados evidenciaram que o processo de inserção na área profissional 
educacional pode ocorrer de diversas formas, tais como: por seleção de 
curriculo/entrevista, por concurso público, por qualidades pessoais, por 
indicações e, até mesmo, por meio do estágio supervisionado. Quanto à sua 
formação continuada em nivel de pós-graduação, apresentou-se uma 
diversidade de especialização, tendo o maior resultado no eixo de Gestão, 
Supervisão e Oirentação Educacional, fato esse que comprova uma formação 
generalista com foco na docência da educação infantil e anos iniciais, de 
acordo com a legislação em vigor e que impulsiona o profissional a buscar 
pela sua qualificação. Ainda assim, como parte do resultado dessas 
investigações, vislumbra-se um melhor planejamento e definição das 
políticas educacionais, além de melhorias nos projetos pedagógicos dos 
cursos de licenciatura, visando uma maior aproximação com a realidade 
profissional. O acompanhamento de egressos permite, ainda, a avaliação do 
desempenho dos cursos de graduação de formação inicial de professores e a 
efetividade das políticas públicas acerca da formação inicial e continuada de 
professores na Educação Básica. 
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INTRODUÇÃO 

Uma das finalidades das Instituições de Ensino Superior (IES) consiste na inserção à 

sociedade de diplomados aptos ao exercício profissional, deve ter ela retorno, quanto à 

qualidade desses profissionais que vem formando, principalmente, no que diz respeito à 

qualificação para o trabalho. 

Nesse aspecto, a integração Universidade/mercado de trabalho é fundamental. Nessa 

interação, destaca-se o egresso – aquele que efetivamente concluiu seus estudos, recebeu seu 

diploma e está apto a ingressar no mercado de trabalho – como fator de destaque e fonte de 

informação à Instituição de Ensino Superior (IES) que o formou. 

Ferreira (2004) apresenta o conceito de egresso, no âmbito educacional, como sendo o 

indivíduo que cumpriu o currículo de um curso de graduação ou pós-graduação e obteve uma 

titulação em determinada área do conhecimento. 

A base pela atuação profissional competente ressoa nos variados setores da economia 

como necessidade para os trabalhadores que buscam inserção no mercado de trabalho. Em 

regra, a competência geralmente se conceitua como a capacidade de mobilizar um conjunto de 

recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc.) para solucionar, com pertinência 

e eficácia, uma série de situações (PERRENOUD, 2001). 

O trabalho centra-se no estudo de caso do curso de pedagogia do Centro Universitário 

da cidade de Manaus, compreendido o período de análise de 2016 a 2019. Trata-se da pesquisa 

na qual 46 egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia responderam a um questionário 

com oito perguntas fechadas,            com objetivo de analisar a política de egressos como instrumento 

para avaliação do curso de pedagogia em uma IES. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e o próprio homem (CHIZZOTTI, 

1995). Contudo, a pesquisa só existe com o apoio de procedimentos metodológicos adequados, 

que permitam a aproximação ao objeto de estudo. 

Nesse contexto, foi enviado aos egressos do Curso de Pedagogia do Centro 

Universitário, formados no período compreendido entre 2016 a 2019, um questionário 

contendo oito perguntas fechadas, visando obter informações quanto à atuação profissional na 
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área da educação e à sua relação com a formação inicial recebida durante o curso. 

O questionário encaminhado aos egressos ocorreu com a utilização da plataforma 

Google formulários (Google Forms), disponibilizado aos egressos após o último encontro de 

egressos realizados no primeiro semestre de 2019. O link foi encaminhando por e-mail 

cadastrado no banco de dados e depois compartilhado pelo aplicativo Whatsapp, visando 

formas mais rápidas e objetivas de coleta, organização e de processamento de dados da 

pesquisa. 

Para a análise dos dados, também foi utilizada a plataforma Google Forms, sendo os 

resultados apresentados em relação à quantidade e tipo de respostas de cada indivíduo, 

separados em categorias definidas pelos próprios questionários. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A formação profissional é desafiadora no atual cenário, cada vez mais mutável, com 

transformações no mundo do trabalho que geram incertezas quanto ao futuro de várias 

profissões. A partir desta perspectiva, as instituições de ensino superior devem repensar seus 

currículos de formação para atender às expectativas pessoais e profissionais  daqueles que 

adentram o ensino superior e esperam, ao concluir seu curso de graduação, uma sólida 

formação acadêmica aliada ao domínio de técnicas e ao desenvolvimento de habilidades e 

competências necessárias ao exercício de sua profissão. 

O egresso dos cursos de formação profissional é um dos parâmetros que indicam o 

padrão de qualidade das IES, inserido no processo de avaliação em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional, gestão, políticas de pessoal, políticas para graduação, pós-

graduação, pesquisa e extensão. A avaliação das políticas de egressos pelas IESs é uma das 

exigências do MEC (Ministério da Educação e Cultura) como uma das maneiras de qualificar 

essas instituições. 

O Centro universitário (em 2016), em seu PDI, afirma que tem compromisso com a               

valorização do ser humano por meio da educação superior, que se dá pela qualificação da mão 

de obra para atuar nas mais variadas organizações, o que implica assumir compromisso além 

da formação na graduação, se estendendo até a inserção do profissional no mercado de trabalho 

para avaliar sua contribuição do curso. 

Essa forma de compreender o acompanhamento dos seus egressos coaduna-se ao 
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pensamento de Pena (2000, p. 28) que afirma que esse ato “pode constituir uma forma coerente 

de compreender a educação, no sentido de transformá-la mediante ações coerentes, utilizando, 

para tanto, as próprias contradições da sociedade”, contradições que são próprias da 

sociedade. Paul (2015) indica que o interesse pelos egressos do ensino superior se afiança nos 

anos 70, época em que há transformação qualitativa e organizacional do ensino superior e 

evolução do mercado de trabalho, além do considerável aumento das matrículas no ensino 

superior, a exigir um controle quanto ao funcionamento, aos seus resultados, sendo necessários 

para que o Poder Público, a família e os estudantes definam sua carreira. 

Em sua política de egressos, o Centro Universitário (2016, p. 148) aponta, entre seus 

objetivos, o de “proporcionar sólida formação humanística, técnica e científica, orientadas à 

compreensão dos conceitos inerentes a cada profissão”, bem como atenderão o mercado de 

trabalho, a preparar mão de obra e a subsidiar a melhoria contínua dos cursos oferecidos e, 

com a formação ofertada, a formar egressos com competências éticas, pessoais, profissionais, 

afetivas e de comunicação, que possibilitem a compreensão de si mesmos e do mundo. 

Para isso, o Centro Universitário estabeleceu um programa de acompanhamento de 

egressos com o intuito de conhecer a inserção destes ao mercado de trabalho, à revisão de 

condutas e aos processos pedagógicos. Senger et al. (2018) indica que a avaliação do curso 

pelos egressos apresenta sugestões de melhorias, sendo estratégia em busca da excelência, 

oferta de educação continuada, participação em conselhos consultivos, grupos científicos, 

estímulo a doações. 

Esse envolvimento na relação da formação profissional com o mercado de trabalho 

está presente em outro projeto desenvolvido pelo Centro Universitário. Trata-se do 

Empremetro, que visa estabelecer a comunicação entre a IES e o mercado pela troca de 

experiências entre alunos e o campo profissional, proporcionando experiências de estágio  e 

colocação profissional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) indica a perspectiva de 

qualidade que o ensino de nível superior no Brasil possui, dentre outras, a finalidade de 

“formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em setores 

profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira” (BRASIL, 

1996, art. 43, inciso II). 

Busca-se formar diplomados para inserção no mercado de trabalho, mas como aliar 

fatores de tempo, espaço, currículo, tecnologias na formação destes futuros profissionais, bem 

como a atender avaliações internas e externas preconizadas na estrutura e funcionamento do 

ensino brasileiro? 
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Atualmente, no Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), conduz todo o sistema de 

avaliação de cursos superiores no país. Os principais instrumentos do INEP são o Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e as avaliações in loco realizadas por 

comissões de especialistas (professores de Instituições de Ensino Superior Públicas e 

Privadas). Logo, percebe-se que nessa aliança de avaliação do ensino superior e qualidade na 

educação, há uma diversidade de percepções a serem levadas em consideração. Na                  mesma 

linha, Rios (2010, p. 64) afirmou que na educação 

[...] o conceito de qualidade é totalizante, abrangente, multidimensional. É social e 

historicamente determinado porque emerge de uma realidade específica e de um 

contexto concreto. Portanto, uma análise crítica da qualidade deverá considerar 

todos esses aspectos, articulando aqueles de ordem técnica e pedagógica aos de 

caráter político-ideológico. 

 

Dias Sobrinho (2008) visualizou o conceito de qualidade na educação com base em 

duas dimensões polarizadas: a primeira, da qualidade sob o ponto de vista social, que valoriza 

aspectos que permitem a formação ética e o desenvolvimento intelectual dos indivíduos, 

entendendo a educação como um bem público, e a segunda, da qualidade associada ao 

mercado, considerando a educação como mercadoria pela valorização de aspectos que 

permitem o desenvolvimento de competências para o trabalho, credenciando  os indivíduos ao 

emprego, e pela comparação ou ranqueamento em torno daquilo que foi aprendido 

particularmente. 

Nesse tom, há a necessidade de uma política de acompanhamento de egressos e uma 

avaliação continua, visando melhores indicadores e reformulação de conteúdos curriculares 

na estrutura de formação destes profissionais. Assim, passaremos à discussão sobre a formação 

de profissionais no curso de pedagogia na contemporaneidade. 

 
A ESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL 

 
 

No Brasil, existem diversas pesquisas sobre o curso de Pedagogia e a formação do 

pedagogo como exemplo os estudos de Albuquerque; Haas; Araújo, 2013; Libâneo, 2007; 

Pimenta, 2011 e 2014, dentre outros autores. A discussão sobre esse curso é atual, pois na 

contemporaneidade, algumas pesquisas avaliam o impacto da última diretriz estabelecida na 

formação, além de ser um curso que necessita estar em constante discussão por ser ele o 

responsável pela formação dos profissionais que atuarão nas primeiras etapas da Educação 

Básica. 
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O curso de pedagogia passou por diversas formulações curriculares, dentre elas 

destacam-se a Lei nº 5540 de 28 de novembro de 1968, em conjunto com o Parecer CFE nº 

252/69 reorganizando o curso de Pedagogia e, junto à habilitação já existente de formação de 

professor para atuar no Ensino Normal, foram introduzidas as habilitações             de supervisão, 

orientação, administração e inspeção escolar. 

Libâneo e Pimenta (2011) afirmam que a instituição das habilitações representou uma 

forma de definir o exercício profissional do pedagogo não docente, mas gerou muitas críticas 

por estabelecer uma proposta de “educação tecnicista baseada na racionalidade técnica, na 

busca da eficiência e produtividade, contra uma educação crítica e transformadora” 

(LIBÂNEO, 2007, p.12-13). 

Entretanto, após a aprovação da LDB nº 9394/96, a Secretaria de Ensino Superior do 

Ministério da Educação iniciou um processo de reforma curricular e elaboração das diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação. No caso do curso de Pedagogia, as diretrizes 

aprovadas definiram a docência como base da formação do pedagogo e o curso foi definido 

como uma licenciatura. 

Conforme previsão das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 

em Pedagogia, licenciatura, instituída pela Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2016, 

em seu art. 2º que à formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e 

em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

A própria LDBEN, no seu Artigo 62, assevera que os profissionais da educação devem,            

antes de tudo, possuir formação docente, uma vez que esta far-se-á em nível superior, em curso 

de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, 

admitida como formação mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil e nas 

quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, também oferecida em nível médio,            na 

modalidade Normal (BRASIL, 1996). 

De acordo com estudos de Franco (2008), o curso de Pedagogia constitui-se no único 

curso de graduação, onde se realiza a análise crítica e contextualizada da educação e do ensino 

enquanto práxis social, formando o pedagogo, com formação teórica, científica, ética e técnica 

com vistas ao aprofundamento na teoria pedagógica, na pesquisa educacional e no            exercício 

de atividades pedagógicas específicas. 

Esta atribuição ao Curso de Pedagogia torna-se importante, porque ela acrescenta um 
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aspecto mais humanizador ao curso e redefine a prática dos professores. Trata-se de um lastro 

que se somará aos outros saberes adquiridos em outros lugares/espaços formadores, ao longo 

da vida do professor, como ressaltam Pimenta (1999), Kullok (2000) e Tardif (2002). 

 

RESULTADOS APONTADOS PELOS EGRESSOS 

 

O questionário foi composto de oito questões fechadas, sendo concentrada em três 

blocos: o primeiro bloco consiste quanto à atuação profissional, estando alocadas quatro 

questões. 

Foram recebidos ao todo 46 respostas. Quando perguntados sobre sua atuação na área 

educacional, 33 egressos responderam que atuam na área educacional, representando  71,7%, 

e apenas 13 afirmaram não estarem atuando na área, equivalendo a 28,3%. Em seguida, na 

questão sobre qual tipo de organização que exerceu sua atividade profissional na área da 

educação, a maioria está vinculado a instituições de ensino privado, representando 17 egressos 

(37%). Entretanto, um número muito próximo de 16 egressos estão nas instituições públicas, 

equivalendo a 34,8% e os demais 13 que não atuam na área educacional. 

Nessa investigação ainda, foi questionado qual foi a forma de obtenção do seu 

emprego, então, apresentou-se um resultado diversificado, compreendendo diversas formas, 

tais como por seleção de currículo/entrevista (50%), por concurso público (21,7%), por  

indicação de pessoas (19,6%), e após o seu estágio supervisionado (8,7%). 

Quando questionados sobre o início de sua atividade profissional na área da educação, 

25 egressos responderam que se deu através do estágio supervisionado ainda na graduação 

(54,3%), seguidos de 05 egressos (10,9%) que disseram ter ocorrido após a formatura e outros 

05 (10,9%) que iniciaram em 1 a 2 anos após a conclusão do curso. 

O segundo bloco consistiu em traçar um paralelo sobre se os egressos continuaram 

sua formação na IES de formação inicial. Para tanto, concentrou-se em duas perguntas, a 

primeira buscou saber quanto à sua pós-graduação, se esta foi cursada ou está sendo cursada 

na própria instituição onde formou-se, tendo como resultado apenas 8 egressos, que 

continuaram na mesma instituição, contra 19 egressos que estão cursando ou cursaram                       em 

outra instituição e 19 egressos que não iniciaram sua formação continuada. 

A segunda foi sobre qual curso de pós-graduação cursou ou está cursando, destacam-

se: Alfabetização e Letramento, Neuropsicopedagogia, Educação Infantil, Libras, 

Metodologia do Ensino das Artes, Docência do Ensino Superior, Educação Especial, Gestão, 

Supervisão e Orientação Educacional, Psicopedagogia Clinica e Institucional. 
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Por fim, o terceiro bloco teve por objetivo avaliar a importância dos encontros dos 

egressos. Questionados se participaram de algum encontro de egresso, a maioria dos 

egressos (72%) participou de algum encontro de egresso e 28% não participou de nenhuma das 13 

edições. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da análise das informações dos egressos, verifica-se que a maioria está atuando 

na área educacional, lidando dia a dia com diversos desafios do  cotidiano escolar. Ressalta-se 

que, quando questionados se a estrutura curricular ofertada durante o curso de graduação teria 

relevância na sua atuação profissional, 98% dos egressos confirmaram que sim, apontando 

que o currículo de formação inicial dos professores contribuiu para o desempenho de suas 

atividades. 

Outro dado que foi analisado em conjunto consiste na importância da realização dos 

estágios supervisionados para os egressos. A maioria dos egressos obteve seu emprego por 

meio de seleção de currículo/entrevista (50%), tendo iniciado sua atuação profissional durante 

o estágio na graduação (54,3%). Aponta-se que o estágio apresenta uma singularidade por 

estar situado no mundo da academia e se estender para o mundo do trabalho (REICHMANN, 

2015), dando suporte para o estabelecimento da relação entre teoria e prática. Tratar o estágio 

como o espaço para essa relação é compreendê-lo como momento de reflexão sobre as 

aprendizagens no contexto institucional, ou seja, com base nas disciplinas vivenciadas durante 

o curso de formação. 

Quanto às escolhas de continuar os estudos na mesma instituição para cursar a sua pós-

graduação, diversos fatores podem estar envolvidos tais como: perfil do programa, 

investimento, duração e formato, sendo presencial ou ensino a distância. Atenta-se, ainda, a 

uma parcela ainda não realizou seus estudos de pós-graduação. Gondim (2002), em estudo 

com 53 estudantes de último ano de diversos cursos, constatou que a formação universitária é 

insuficiente para atender à demanda requerida no mercado de trabalho. Os participantes da 

respectiva pesquisa demonstraram reconhecer que, para se manter no mercado, é necessária a 

permanente qualificação; contudo, o motivo principal que leva boa parte deles para a pós-

graduação é o despreparo profissional. 

De maneira geral, este cenário de avaliação, qualidade educacional e acompanhamento 

de egressos assume papel estratégico para compreensão acerca da efetividade social e 
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profissional dos conhecimentos adquiridos no período da formação. 

Tais manifestaçãoes apresentam-se nas respostas apontadas pelos informantes da 

pesquisa, ressaltam a necessidade do planejamento da formação inicial já iniciado no período 

de graduação para facilitar o processo de inserção profissional, buscando estratégias que 

aperfeiçoem o desenvolvimento das competências teórico-metodológicas e comportamentais, 

e que favoreçam a inserção e atuação profissional de qualidade. 

Evidencia-se, com essa pesquisa, que o Centro Universitário pretende manter um 

vínculo contínuo com os egressos, saber de seus sucessos e desafios, acompanhá-los em seus 

caminhos profissionais, quando de seu ingresso no mercado de trabalho e, assim, dar ênfase 

aos cursos de graduação e pós-graduação a cada ano e direcionar os projetos de formação 

continuada às necessidades dos profissionais de cada área. 

Portanto, para o Centro Universitário, manter-se informado quanto aos egressos e criar 

uma política institucional é uma forma de continuar essa relação que começa nas salas de 

aula, estimulando o convívio, bem como a troca permanente de informações entre eles, 

entre alunos em processo de formação e a instituição. Espera-se que seja a oportunidade para 

avaliar e efetivar a integração entre ingressantes e egressos, visando um profissional 

compromissado e competente no mercado de trabalho. 
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CAPÍTULO 3 
 

A ECONOMIA COMPARTILHADA E O DIREITO DO 
TRABALHO: CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS À 
UBERIZAÇÃO 

 
Luiz Marcelo Magalhães Cruz, Anderson Lincoln Vital da Silva, 
Annebelle Pena Lima Magalhães Cruz 

 
RESUMO: O presente trabalho faz leve discussão relacionada aos aspectos 
da economia compartilhada e o direito do trabalho, com foco na uberização. 
Para dar resposta ao objetivo estabelecido, fez-se uso de teoria que cobre a 
temática, bem como da doutrina jurídica. Os resultados demonstram que a 
uberização é uma das consequências das diversas modificações que ocorrem 
na economia, que acompanha as tendências vivenciadas em função do avanço 
de várias outras áreas do trabalho. Mostram ainda que é uma atividade que 
ainda não é coberta pela legislação trabalhista, mas que pode ser apreciada 
como uma atividade que aufere a possibilidade do desempenho de uma 
atividade, quando outras condições de trabalho não são tão favoráveis. 
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INTRODUÇÃO 

Desde o início dos tempos o trabalho pode ser definido como o dispêndio de energia 

para a transformação de elementos da natureza visando à manutenção da espécie, ou melhor, 

para a sobrevivência dos seres vivos. Inegavelmente há uma grande distância entre o trabalho 

exercido pela espécie humana e o trabalho exercido pelas demais espécies (Ferrer e Oliveira, 

2018). 

A uberização traz um tipo de utilização da força de trabalho que conta com a 

disponibilidade do trabalhador que o utiliza apenas quando necessário, de forma automatizada 

e controlada. A empresa-aplicativo detém o controle e a possibilidade de mapear e gerenciar a 

oferta de trabalho e sua demanda, a qual também está mediada pelo aplicativo e subordinada a 

ele. Como dito, o trabalhador está disponível, mas não tem qualquer possibilidade de 

negociação ou influência na determinação da distribuição de seu próprio trabalho nem sobre o 

valor do mesmo, (Abílio, 2019); (Scholz, 2013).  

Considerando-se que diz respeito a uma atividade econômica que apresenta relativo 

crescimento e importância na economia do Brasil, este trabalho faz leve discussão relacionada 

aos aspectos da economia compartilhada e o direito do trabalho, com foco na uberização.  

A importância de pesquisas desta natureza para a sociedade é significativa, na medida 

em que mostra o quanto há áreas que se desenvolvem em detrimento de outras, bem como 

aquelas que carecem de organização por parte do Estado. Para a comunidade científica, 

informações desta maneira, são importantes à medida que mostram que a academia faz uma 

conexão com o que é apreendida na sala de aula, com o que ocorre mundo a fora e que tem 

relação com a teoria absorvida. 

 A estrutura do artigo está assim compreendida, além desta introdução: aborda na 

primeira seção a respeito dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. A seguir 

discute a respeito da economia compartilhada, seguindo para a uberização enquanto alternativa 

de geração de renda. Faz ainda uma discussão ligeira a respeito do Direito do Trabalho e a 

atividade da uberização. Por fim, tece as considerações finais. 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa, com ação de pesquisa em arcabouço 

teórico relacionado ao tema pesquisado. A questão qualitativa nas pesquisas está ligada à 

análise dos sentidos que vão gradativamente ganhando consistência na prática, conforme Rocha 

(2003).  
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Qualidade é uma propriedade de ideias, coisas e pessoas que permite que sejam 

diferenciadas entre si de acordo com a sua natureza. A pesquisa qualitativa não vai medir seus 

dados, mas, antes, procurar identificar suas ideias. O objeto de pesquisa é tratado de forma 

radicalmente diferente da pesquisa quantitativa. Esta ferramenta será de importante utilidade 

em função de possibilitar um tratamento, uma vez que a compreensão das informações é feita 

de uma forma mais global e inter-relacionada com fatores variados, privilegiando contextos, de 

acordo com Mezzaroba e Monteiro, (2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ECONOMIA COMPARTILHADA 

Em momentos de crise, tanto econômica quanto política, que surgem novas 

possibilidades, invariavelmente com o objetivo de transpor as barreiras criadas pelo próprio 

sistema. Neste cenário o despontar da Economia do Compartilhamento vem ganhando força e 

sinalizando para uma nova forma de relacionar-se no mercado, o modo de vida passa por uma 

grande transformação e as pessoas passam a se utilizar dos chamados bens comuns 

colaborativos, é fase da economia do compartilhamento, o surgimento de um novo sistema 

econômico, conforme Kramer (2017); Rifikin (2016). 

A economia do compartilhamento é um ramo da economia que se originou apenas 

recentemente, funcionando como um conceito guarda-chuva que compreende as atividades de 

mercado que fogem das relações orientadas pelo mero utilitarismo econômico. Dentro dessa 

perspectiva, práticas econômicas sui generis contribuem para a expansão do próprio 

entendimento de mercado. Como todo fenômeno econômico, o mercado das trocas comerciais 

- também conhecidas como trocas rígidas - é acima de tudo um fenômeno social; portanto, 

sujeito às vicissitudes do contexto sociológico onde está inserido. O surgimento (ou 

ressurgimento) de práticas que fogem à ortodoxia do mercado capitalista demonstra que não há 

um mercado natural, com características imutáveis e definidas a priori, mas uma pluralidade 

de mercados com lógicas e orientações diferenciadas, (Gerhard et al (2019); Belk (2010); 

Polanyi (2012)). 

 

UBERIZAÇÃO ENQUANTO ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE RENDA 

A história da Uber começou com uma simples conversa entre dois empreendedores do 

Vale do Silício: um americano, Travis Kalanich, e um canadense, Garret Camp. Quando 

reunidos em Paris, no ano de 2008, em um apartamento alugado para passar uma temporada 
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com alguns amigos, Garret Camp mencionou como era difícil conseguir um taxi em São 

Francisco, (Malheiros, 2017). 

A partir daí, tem-se o cenário disposto pelo modelo de compartilhamento de carro. O 

serviço se difunde no Brasil, com os tipos de serviços principais, sendo: Uber X, Uber Select e 

Uber Black. O Uber X, é um serviço mais simples, no qual são disponibilizados carros 

fabricados a partir de 2008, possuindo preço mais em conta para os usuários que escolhem essa 

opção, o Uber Select possui carros fabricados a partir de 2012, que oferecem maior conforto 

aos passageiros, possuindo tarifas 20% mais caras que a do Uber X, conforme Malheiros, 

(2017). O quadro 1 dá detalhes do produto Uber que são ofertados no Brasil. Desta maneira, a 

capacidade de alcance entre diversos tipos de serviços para as necessidades diárias que estão 

relacionadas à vida das pessoas. 

 

Quadro 1: Produto Uber e sua utilização 

Produto Aplicação 

UberX carros compactos, com ar-condicionado e quatro portas. Com preço competitivo, 

é uma opção ideal para locomover-se no dia a dia. 

Uber Juntos esta modalidade permite que se divida a viagem com outros usuários que estão 

em um trajeto similar ao seu, colocando mais pessoas em menos carros. 

Uber Comfort: uma seleção de carros mais confortáveis e espaçosos por um preço um pouco 

maior do que o do UberX 

Uber Black: categoria que oferece aos usuários uma experiência premium em carros sedã de 

grande porte, todos com bancos de couro. 

Uber Taxi: opção para realizar viagens em táxis com todos os recursos de segurança 

oferecidos pela Uber. 

Uber Flash categoria que permite aos usuários a solicitação de viagens para enviar itens e 

artigos pessoais para seus amigos e familiares sem sair de casa. 

    Uber Eats: serviço que permite ao usuário solicitar refeições de maneira prática, onde quer 

que esteja. 

Transporte 

Público 

recurso que exibe no app da Uber informações em tempo real de linhas de ônibus, 

trens e metrô. 

Uber para 

Empresas 

plataforma exclusiva para negócios, pequenos ou grandes, gerenciarem as 

viagens dos funcionários, com o objetivo de reduzir burocracia e reembolsos. 

Uber Direct empresas que utilizam o Uber para Empresas têm à disposição o Uber Direct, 

serviço que permite acionar motoristas parceiros para entregar produtos a seus 

clientes. 
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Uber Eats para 

Empresas: 

programa para que empresas possam usar o Uber Eats para comprar refeições 

para colaboradores, em casa ou no local de trabalho. 

Fonte: https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/  

 

O Uber é um aplicativo que permite às pessoas solicitarem um serviço de transporte 

através do smartphone, mister esse que é prestado e, após, cobrada uma taxa que é calculada 

em razão da quilometragem percorrida e do tempo permanecido dentro do veículo automotor. 

No entanto, essa atividade é confundida com a desempenhada pelos taxistas, que possuem 

legislação e regulamentação própria, enquanto aquela ainda não encontra guarida normativa, 

(Olmo e Favera, 2015). 

O quadro 2 faz a exposição de dados a respeito da Uber. Conforme se verifica, são 

informações que de apresentam relevância na economia. São mais de 10 mil cidades que fazem 

uso deste tipo de serviço no mundo, o que corresponde a estar presente em 69 países. 

Adicionado a isso, são cerca de 6 milhões de motoristas que operam neste tipo de atividade. 

Com 5 milhões no mundo e 1 milhão no Brasil. Em termos de usuários, os dados mostram-se 

em 103 milhões no mundo e 22 milhões no Brasil.  

 

Quadro 2: Dados sobre a Uber 

Indústria  Tecnologia 

Fundação Junho de 2010 

Presença em cidades no mundo +10 mil 

Presença em cidades no Brasil +500 

Presença em países 69 

Funcionários no mundo 20 mil 

Motoristas/entregadores parceiros no mundo 5 milhões 

Motoristas/entregadores parceiros no Brasil 1 milhão 

Usuários no mundo 103 milhões 

Usuários no Brasil 22 milhões 

Viagens/entregas por dia no mundo 12 milhões 

Fonte: https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/  

           

 Quando se analisa as possibilidades de ir e vir que a atividade permite, nota-se que é um 

tipo de oferta que de alguma forma estabelece alcances que o transporte público e a iniciativa 

privada de alguma maneira, não conseguiam cobrir. Para Franco et al (2019), pode-se enxergar 
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a uberização apenas como uma solução remediadora do desemprego, visto o potencial de 

absorção de mão de obra não inserida no mercado de trabalho formal, e uma possibilidade de 

maior satisfação do mercado consumidor.  

De acordo com Franco et al (2019), a  análise sobre tendências do mercado de trabalho, 

concorrência capitalista e avanços tecnológicos, permite perceber que empresas uberizadas 

apresentam vantagem competitiva em relação às demais - com redução de capital constante 

adiantado pelo capitalista, redução do mais-valor compartilhado com o Estado e atrelamento da 

remuneração do trabalhador à efetiva realização do valor, o que, de certa maneira, propensa o 

perecimento das organizações tradicionais nos ramos onde atuam e/ou a migração delas para 

formas semelhantes de operação. Assim, há a tendência de ampliação progressiva desse tipo de 

relação de trabalho, a qual facilita a acumulação capitalista, ao mesmo tempo em que aumenta 

o trabalho precário - sem proteção jurídica e com aumento dos riscos da atividade ao próprio 

trabalhador. 

 

A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

 O Direito do Trabalho surgiu para tutelar os trabalhadores hipossuficientes, que 

necessitavam da sua proteção normativa para alcançar um nível de vida digno. Nesse âmbito, é 

necessário distinguir dois conceitos que facilmente se confundem: relação de trabalho e relação 

de emprego. A primeira é dotada de caráter genérico, ou seja, refere-se a todas as relações 

jurídicas caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em uma obrigação de fazer 

consubstanciada em labor humano. Portanto, sendo gênero, engloba a relação de emprego, 

assim como as demais formas de prestação de trabalho, seja autônomo, avulso ou eventual, 

(Malheiros, 2017). 

De acordo Martins (2009), a relação de trabalho é o gênero que compreende o trabalho 

autônomo, eventual, avulso etc. Já a relação de emprego, compreende o trabalho subordinado 

do empregado, em relação ao empregador. Segundo Delgado (2017), a relação e emprego, do 

ponto de vista técnico-jurídico, é apenas uma das modalidades específicas de relação de 

trabalho juridicamente configuradas. Corresponde a um tipo legal próprio e específico, 

inconfundível com as demais modalidades de relação de trabalho ora vigorantes. A relação de 

emprego, por sua vez, compreende todas as relações jurídicas caracterizadas por terem sua 

prestação essencial centrada em uma obrigação de fazer consubstanciada em labor humano.  

Na atualidade as relações no mercado de trabalho, as cidades e, sobretudo a 

concentração de renda nos mostram, cada vez mais, que o capitalismo reforça suas contradições, 

e as velhas formas de valorização do capital intensificam os sinais de esgotamento do sistema 
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capitalista. É possível perceber uma visão cada vez mais individualista sobre a capacidade de 

adaptação dos trabalhadores ao mercado profissional, no qual os infortúnios vivenciados por 

outras classes são tolerados e assimilados simplesmente como alertas à necessidade de 

aquisição de maior capacidade competitiva. Há a aparente apatia e conformismo, em nome dos 

quais não é viável analisar e buscar atenuar possíveis efeitos negativos de novas conformações, 

especialmente no mundo do trabalho. Em todo período de predomínio da regulação neoliberal 

do capitalismo, as promessas da construção de um padrão civilizatório melhor, não aconteceram 

e os avanços ocorridos são para alguns, enquanto o retrocesso é amargado por muitos, (Kramer, 

2017). 

Conforme Malheiros (2017), os direitos trabalhistas no Brasil foram formulados com 

base na era industrial, quando da predominância dos modelos fordista e taylorista, sendo a 

subordinação um elemento de fácil reconhecimento, uma vez que era evidente a submissão do 

empregado às ordens diretas do empregador. Na sociedade pós-industrial, com o advento das 

novas tecnologias, surgiram diferentes relações laborais, marcadas pela flexibilização dos 

processos e mercados de trabalho, com o objetivo de aumentar a produtividade e os ganhos do 

capital e, ao mesmo tempo, se desviar dos direitos trabalhistas. Por conta disso, as incessantes 

inovações tecnológicas arrojaram-se na vida moderna, o que gera consequências nos mais 

diversos aspectos da sociedade, sendo a seara trabalhista fortemente afetada, posto que sofre 

profundas alterações em determinados elementos cuja representação jurídica pode ser 

desvirtuada. 

De Olmos e Favera (2018), se extrai detalhes de formas da prestação de serviços 

ofertados pelos motoristas e das condições dos veículos envolvidos neste tipo de atividade: 

➢ A tarifa do Uber é calculada pelo próprio aplicativo e leva em consideração a 

quilometragem percorrida e o tempo permanecido dentro do automóvel, dentro 

das categorias Uber X, Uber Select e Uber Black; 

➢ em relação aos ganhos, no UberBlack 20% (vinte por cento) do valor da corrida 

é destinado ao aplicativo, e no UberX 25% (vinte e cinco por cento) do valor da 

corrida; 

➢ O Uber não tem isenção de impostos e paga imposto sobre serviços de qualquer 

natureza (ISS) como Microempreendedor Individual (MEI), a cada nota fiscal 

emitida. 
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➢ Uber exige carros sedans pretos com bancos de couro e ar condicionado, 

fabricados a partir de 2010. 

Embora seja uma atividade laboral que não apresenta ainda uma regulamentação 

trabalhista que estabeleça diretrizes no desempenho da função entre empregado-empregador 

não se pode dizer que o aplicativo Uber é ilegal.  Por outro lado, não significa dizer, no entanto, 

que a regulamentação não é necessária, muito pelo contrário, deve-se através do processo 

democrático estabelecer as diretrizes para o seu funcionamento, sempre observando as 

transformações e as evoluções tecnológicas que a sociedade vislumbra, (Olmos e Favera, 2015). 

 

CONCLUSÃO 

Fez-se nesta pesquisa uma discussão relacionada aos aspectos da economia 

compartilhada e o direito do trabalho, com foco na uberização. Esta atividade consiste em um 

fenômeno que mudará e impactará o campo jurídico nos próximos anos, uma vez que já faz 

parte de uma demanda significativa de brasileiros no dia a dia em suas ações de mobilidade.  

Como resultado, verificou-se que a uberização é uma das consequências das diversas 

modificações que ocorrem na economia, que acompanha as tendências vivenciadas em função 

do avanço de várias outras áreas do trabalho.  

Percebeu-se ainda que embora não seja ainda coberta pela legislação trabalhista, pode 

ser apreciada como uma atividade que aufere a possibilidade do desempenho de uma atividade, 

quando outras condições de trabalho não são tão favoráveis. 

A necessidade de se regrar a atividade é uma urgência, pois as regras jurídicas auxiliarão 

na organização e desenrolar da atividade, sem causar danos ou prejuízos para os atores 

envolvidos no processo, permitindo que haja competitividade e estímulo ao desenvolvimento 

da economia no setor. 

Para trabalhos futuros, pode-se fazer um paralelo dos setores que são influenciados pela 

atividade de uberização, bem como do “status” legislativo referente à normatização da 

atividade, no sentido de perceber se o Estado se posicionou emitindo normas para coibir abusos 

contra o trabalhador, prevenindo danos ao consumidor ou sancionando condutas 

anticoncorrenciais. 
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CAPÍTULO 4 
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA E PRÁTICA 
DOCENTE: DIFICULDADES E DESAFIOS DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM 
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Teotônio, Alana de Jesus Sousa, Maria Eliana Teotônia, Maria Luciene 
Teotônio, Thamires Santos do Vale, Tamires Mendes Silva, Dyandra 
Fernanda Lima de Oliveira, Anderson dos Santos Oliveira e Evlannyelie 
Silva Neves Pires 

 
RESUMO: A inserção de alunos deficientes nas escolas de ensino regular é 
uma realidade em que a mesma deve estar preparada de forma que inclua e 
integre este aluno, além isso as escolas infelizmente ainda não têm a sua 
disposição os devidos recursos didáticos, o que agrava o desenvolvimento do 
trabalho do professor. Para tanto o objetivo geral desse estudo foi realizar 
um levantamento bibliográfico para identificar as possíveis dificuldades e 
desafios vivenciados pelos professores de escolas regulares elaborado com 
base em artigos publicados nas bases de dados da SciELO, Lilacs e Capes 
perfazendo o período entre 2010 a 2020. Para desenvolvimento dos 
resultados foram utilizados 10 artigos com foco na temática base deste 
trabalho. A partir da análise e discussão de literatura percebeu-se que as 
principais dificuldades encontradas pelos professores são a falta de formação 
adequada, a necessidade de adaptações curriculares, de estratégias de aula 
e de comunicação, a falta de recursos materiais, de organização do espaço 
físico e profissional de apoio, o aumento do número de alunos especiais 
matriculados, e a aplicação na íntegra de políticas que garantem a Educação 
adequada. Nesse cenário necessita-se que a Educação Especial seja 
amparada de maneira global para melhor desenvolvimento e acolhimento 
dos alunos como também dos educadores. 
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INTRODUÇÃO 

  A inserção de alunos deficientes nas escolas de ensino regular é uma realidade em que 

a mesma deve estar preparada de forma que inclua e integre este aluno, portanto metodologias 

didáticas, planejamentos, conteúdos, avaliações que atendam esta realidade, são desafios 

enfrentados pelos professores no intuito de qualificar o currículo de maneira significativa que 

favoreça a esse aluno um bom desempenho intelectual (CAVALCANTE et al., 2016). 

 Atualmente os professores do ensino regular enfrentam situações preocupantes no que 

diz respeito ao processo de ensino aprendizado, no desenvolvimento intelectual do aluno com 

deficiências, suportes e recursos didáticos para melhor integrar esse aluno nas metodologias 

utilizadas na aula (SILVA, 2011).  Essas adversidades acabam defasando a eficiência do ensino, 

Rosa e Papi (2016) afirmam que uma das principais dificuldades enfrentadas pelos professores 

é a elaboração das atividades, tendo em vista que são turmas numerosas e que são tarefas 

diferenciadas.  Ainda conforme esses autores, outros desafios são a falta de formação, de um 

conhecimento qualificado de como melhor trabalhar com o aluno deficiente, desempenhando 

métodos que favoreçam a aprendizagem do aluno, além das condições de trabalho e gestão 

escolar. 

 Diante os desafios enfrentados por professores, a Declaração de Salamanca (1994) diz 

que o fator chave para o sucesso de escolas inclusivas é que todos os educadores tenham uma 

preparação apropriada, que recebam orientação positiva frente à deficiência, que tenham 

capacidade de diagnosticar as necessidades especiais do aluno adaptando o conteúdo curricular 

ao seu nível de entendimento, trabalhando em conjunto com a família e especialistas.  

Ao enfatizar sobre o assunto, crianças com deficiências na escola, logo se pensa em 

inclusão, em incluir, nas acessibilidades ofertadas pela escola para esses alunos, os diferentes 

métodos que serão necessários para trabalhar no processo de ensino aprendizagem, no 

desenvolvimento pessoal e intelectual, surgem inúmeras preocupações, tanto da própria escola, 

como também dos professores, pois deve- se haver necessidade de integrar, incluir essas 

crianças na escola, na sala de aula, respeitando suas diversidades inerentes de cada ser humano, 

como afirma Mantoan (2006, p. 15), incluir “de modo a reconhecer e valorizar as diferenças, 

sem discriminar os alunos nem segrega-los”. 

 A inclusão deve ser reconhecida e aceita dentro dos espaços educacionais, pois é de lá 

que se dá o princípio da formação do processo do aprender e desenvolver do indivíduo, não 

podendo negar que a Educação inclusiva é um avanço na construção de um espaço democrático, 

como afirma Angelucci (2002, p. 6) “a maneira como muitas políticas públicas são formuladas 
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e implantadas, sem considerar a construção coletiva e democrática das diretrizes de educação” 

o que dificulta, o qual não se pode enxergar uma transformação na prática da inclusão, sem que 

haja atitudes democráticas entre os envolvidos.  

 Diante dessa afirmativa, é importante destacar que a inclusão não deve ser delegada 

apenas ao professor, mas a todos os envolvidos no processo. Assim, é necessário que as escolas 

de ensino regular estejam preparadas para atender as necessidades do aluno com deficiências, 

que sejam acessíveis, com espaço adequado, ter um conhecimento especializado, com currículo 

particularizado incluindo-o no processo de aprendizagem (BARROS, SILVA, COSTA, 2015). 

 A partir disso, estudos como este devem ser desenvolvidos pela importância de 

compreender as dificuldades e desafios encontrados pelos professores de ensino regular na sala 

de aula, em vista do aumento de crianças com deficiência nas escolas, e com disso conhecer e 

formular estratégias didáticas e dinâmicas favorecendo o acompanhamento de tais dificuldades, 

as quais os professores de ensino regular hoje se encontram. Diante do exposto, objetiva-se com 

esse estudo identificar as possíveis dificuldades e desafios vivenciados pelos professores de 

escolas regulares.   

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura elaborada com base em artigos 

publicados nas bases de dados da SciELO, Lilacs e Capes perfazendo o período entre 2010 a 

2020. Para realização da busca foram utilizadas as palavras-chave “Educação Especial e 

inclusiva”, “Dificuldades da Educação Especial e Inclusiva” e “Desafios da Educação Especial 

e Inclusiva”. Para escolha do material foram aplicados os critérios de exclusão no qual 

recusaram-se os artigos publicados antes de 2010 e aqueles que não continham o tema de forma 

específica.  

Após a busca somaram-se as três bases de dados sendo encontrados 19.420 artigos por 

meio das palavras chave. A partir disso os títulos foram explorados e observou-se que alguns 

eram repetidos nas diferentes bases e outros não abordavam o conteúdo temático desse estudo. 

Com isso, foram selecionados apenas os artigos que realmente envolvessem a temática para 

serem lidos os resumos. 

 

DISTRIBUIÇÃO QUANTITATIVA 

 

Com a finalização da leitura dos resumos 82 artigos foram filtrados para serem lidos na 
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íntegra com intuito de aprofundar se estes continham informações que contribuíssem com a 

discussão a ser abordada, sendo excluídos aqueles que iam de encontro ao objetivo desse estudo, 

conforme observa-se na Tabela 1. 

Os dados apresentados na tabela 01 mostram que são muitos os artigos que abordam o 

tema, dessa forma percebe-se que cada vez mais essa temática vem ganhando espaço nos 

estudos científicos. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Resultados da busca nas bases de dados e seleção de artigos pertinentes 

BASE DE DADOS TÍTULOS RESUMOS ARTIGOS 

 Total Aceitos Total Aceitos Total Aceitos 

SciELO 635 21 21 13 13 1 

Lilacs 5263 136 136 24 24 3 

Capes 13522 1622 1622 45 45 6 

Total 1420 1779 1779 82 82 10 

Fonte: Autores, 2021 

 

Na pesquisa realizada foram englobados todos os artigos que continham conteúdo das 

palavras-chave, abrangendo assim uma gama de informações muito rica, porém não 

especificada apenas da temática desse estudo, fazendo com que fosse realizada uma triagem 

rigorosa para escolha dos estudos sendo escolhidas 10 pesquisas principais como pode ser 

observado na tabela 1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nessta seção serão apresentados os resultados obtidos por meio da caracterização dos 

estudos, tópicos temáticos e quadros resumo elencados de acordo com os obejtivos da pesquisa.  

 

CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS SELECIONADOS  

 

Após a escolha dos 10 artigos foram elaborados 3 quadros comparativos, sendo 1 para 

cada base de dados, os quais pontuam o ano de publicação, título e autores para melhor 
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organização e entendimento dos textos a serem discutidos nesse estudo, podendo ser observados 

nos quadros 1, 2 e 3 abaixo:    

Quadro 1. Levantamento comparativo dos artigos da Plataforma SciELO 

ANO TÍTULO AUTORES 

2019 Política de Educação Especial e os Desafios de uma 

Perspectiva Inclusiva 

NEVES; RAHME; FERREIRA. 

Fonte: Autores, 2021 

 

 Conforme pode-se observar no quadro 1 apenas 1 artigo da Plataforma SciELO foi 

escolhido, isso porque, nessa plataforma, os demais artigos não contribuíam diretamente com 

o objeto de pesquisa desse estudo. As autoras Neves, Rahme e Ferreiras (2019) apresentam uma 

perspectiva política da Educação Especial analisando o seu significado nos últimos 10 anos 

apontando um discurso reflexivo quanto aos desafios da inclusão. 

 

Quadro 2. Levantamento comparativo dos artigos da Plataforma Lilacs 

ANO TÍTULO AUTORES 

2010 Percepção de professores de educação infantil sobre a 

inclusão da criança com deficiência 

VITTA; VITTA; MONTEIRO. 

2012 Representações sociais dos educadores de infância e a 

inclusão de alunos com necessidades educativas especiais 

FRAGOSO; CASAL. 

2015 Psicologia escolar e necessidades especiais: visão dos 

professores das escolas de Boa Vista, Roraima. 

LOURETO et al. 

Fonte: Fonte: Autores, 2021 

 

 O quadro 2 reúne 3 artigos com abordagens parecidas, contudo os artigos de Vitta, Vitta 

e Monteiro (2010) e Fragoso e Casal (2012) apresentam aspectos da Educação Especial  (EE) 

infantil na perspectiva dos professores ressaltando a importância da sua formação nesse 

processo de ensino-aprendizagem, bem como os desafios vivenciados por eles. Loureto et al. 

(2015) por sua vez traz a abordagem da psicologia como meio de contribuir para o trabalho do 

professor frente aos desafios da EE. 

 

Quadro 3. Levantamento comparativo dos artigos da Plataforma Capes 
 

ANO TÍTULO AUTORES 

2011 Educação inclusiva: revisitando práticas e trajetórias na 

escola. 

GRANEMANN; GRICOLI. 

2012 Inclusão de crianças com deficiência na Escola regular 

numa região do município de São Paulo: conhecendo 

estratégias e ações. 

BRIANT; OLIVER. 

2015 Formação do professor do atendimento educacional 

especializado: a Educação Especial em questão.  

ROSSETTO. 

2016 O habitus professoral e a educação especial: percepção dos 

professores de classe comum e sala de recursos 

multifuncional. 

KUHN JUNIOR et al.  

2016 A educação inclusiva: um estudo sobre a formação docente.  TAVARES; SANTOS; 

FREITAS. 

2018 10 anos da política nacional de educação especial na GIROTO; POKER; VITTA. 
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perspectiva da educação inclusiva em debate: trajetória, 

limites e desafios 

Fonte: Autores, 2021 

 

Na apresentação dos artigos do quadro 3, de modo geral, todos os autores retratam a 

Educação Especial e Inclusiva em escolas do ponto de vista político e dos professores acerca 

do desencadeamento de estratégias e ações em vista dos desafios e dificuldades enfrentados na 

sua trajetória, abordando tanto aspectos do processo de ensino-aprendizagem, como de 

formação docente, salas de aula regulares e as multifuncionais.  

Por fim apresentaram-se o total de 27 autores diferentes elencados nos três quadros das 

bases de dados, sendo que apenas uma teve participação em mais de 01 dos artigos, a autora 

Fabiana Cristina Frigieri de Vitta, a qual publicou nas plataformas Lilacs (2010) e Capes (2018). 

Quanto aos anos de publicação percebe-se que os anos de 2012, 2015 e 2016 prevaleceram aos 

demais totalizando 6 artigos, seguido dos anos de 2010, 2011, 2018 e 2019 os quais totalizaram 

apenas 4 trabalhos dos selecionados.  

 

DIFICULDADES E DESAFIOS DOS PROFESSORES 

  

 A Educação Especial (EE) apresentada pelas autoras Neves, Rahme e Ferreira (2019) 

integra a proposta pedagógica das escolas regulares partindo da identificação, elaboração e 

organização dos recursos pedagógicos e de acessibilidade visando eliminar as barreiras que 

possam impedir a participação dos alunos nas aulas. Ainda conforme essas autoras, se tem a 

necessidade da presença de multiprofissionais na escola, são eles: o intérprete de LIBRAS; o 

monitor ou cuidador; e professores com conhecimentos gerais e/ou formação continuada.  

 Seguindo essa abordagem Fragoso e Casal (2012) trazem a escola como meio de 

promover o desenvolvimento pessoal e a aquisição de conhecimentos, além de ser um ambiente 

que deve compartilhar com os alunos os seus direitos e deveres, tomando como prioridade 

proporcionar uma convivência social acolhedora e inclusiva. 

 Na perspectiva de Neves, Rahme e Ferreira (2019) os professores no cenário 

educacional especial devem comtemplar saberes específicos quanto às deficiências e demais 

aspectos voltados as características dos alunos especiais matriculados e de conhecimentos que 

envolvem o gerenciamento de sistemas educacionais inclusivos. Fragoso e Casal (2012) 

corroboram com essa perspectiva quando afirmam que os professores precisam estar preparados 

e com práticas pedagógicas adequadas para lhe dar com diferentes situações.  

 Diante desse cenário apresentado pelos autores em que o professor precisa estar apto 
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para atuar diretamente na EE, muitas são as dificuldades e desafios vivenciados por eles. No 

estudo realizado por Briant e Oliver (2012) uma das principais barreiras relatadas pelos 

professores é a sua formação. Estes afirmaram que na graduação não tiveram preparação 

adequada, que os conhecimentos adquiridos inicialmente não foram suficientes ou satisfatórios, 

ou até mesmo que não receberam nenhum tipo de orientação para atuar com o aluando especial.  

 Outros autores também apontam uma formação incipiente como ponto de maior 

dificuldade para atuar na EE, como Granemann e Gricoli (2011) que reafirmam a formação 

precária como um grande desafio frente às necessidades especiais, o que causa insegurança na 

tomada de decisões em sala de aula. Corroborando com essa mesma visão Kuhn Junior et al. 

(2016) obtiveram resultados em seu estudo que demostraram negatividade indicada na 

formação pedagógica dos professores não os tornando capacitados para atuação em EE 

portando sendo um grande desafio a ser enfrentado. 

 Ainda conforme Kuhn Junior et al. (2016) outra dificuldade percebida é a falta do 

profissional de apoio à inclusão, em que apontam ser essencial para melhor desempenho das 

atividades envolvidas. Tavares, Santos e Freitas (2016) também afirmam ser ainda mais 

desafiador o trabalho dos professores quando se tem a inexistência desse profissional, contudo 

pontuam que apesar da necessidade de se ter um profissional de apoio especialista ainda há 

contratação de professores sem formação especializada, potencializando as dificuldades 

vivenciadas. 

   Outra perspectiva desafiadora à realidade inclusiva na percepção dos professores, 

conforme Vitta, Vitta e Monteiro (2010), são as adaptações curriculares e estratégias de aula, 

pois eles passam por grandes dificuldades no momento de elaboração e criação de metodologias 

que atendam tanto alunos comuns como especiais em sala de aula regulares, ainda a aplicação 

curricular na demanda das diferentes deficiências que podem ser contempladas na mesma 

turma.  

 Além das dificuldades já citadas, os mesmos autores, apontam problemas como a falta 

de recursos materiais e de organização do espaço físico como dificuldades também vivenciadas 

pelos professores, pois quando recebem o alunado especial não conseguem suprir suas 

necessidades prejudicando tanto a aprendizagem quanto o ensino. Acrescentam também a 

dificuldade de comunicação com determinados especiais, como por exemplo, deficientes 

intelectuais, sendo um fator inibitório para o desencadeamento das atividades a serem realizadas 

com eles.  

 As autoras Briant e Oliver (2012) destacam que o número excessivo de alunos nas salas 

de aula é um desafio vivenciado pelos professores de escolas regulares, os quais se sentem 
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muitas vezes angustiados por não saberem lidar com essa situação e duvidando de suas 

capacidades. Sobre essa questão Rossete (2015) aponta ser crescente e recente a inclusão de 

alunos com deficiência no ensino regular, levantando preocupações presentes no diálogo entre 

os educadores a respeito do atendimento às necessidades educacionais especiais.  

 Loureto et al. (2015) também faz referência ao aumento do número de alunos que 

apresentam necessidades especiais (NEs), frisando que esse aumento tem acontecido de forma 

gradativa no ensino de escolas regulares do Brasil o que representa um desafio para os 

educadores e demais profissionais que atuam nas escolas.   

 Giroto, Poker e Vitta (2018) ressaltam que a Educação Especial na perspectiva da 

educação inclusiva ainda precisa passar por intensos e significativos investimentos para 

atenderem as necessidades apropriadamente do alunado especial, tendo ainda que rever e 

conscientizar-se quanto a aplicação na íntegra de políticas que  garantem a eles a educação 

adequada, sendo essa carência vista como um dos desafios a serem vencidos.    

 Acerca do contexto apresentado entre os autores percebe-se que são várias as 

dificuldades e desafios vivenciados pelos professores frente a EE contemplando a necessidade 

de um olhar mais aprofundado para melhor discernir esse cenário. O quadro 4 apresenta um 

demonstrativo dos resultados: 

 
Quadro 4. Demonstrativo das dificuldades e desafios dos professores frente a EE 

ANO DIFICULDADES/DESAFIOS AUTORES 

2010 Adaptações curriculares, estratégias de aula, falta de 

recursos materiais e de organização do espaço físico, e a 

comunicação.  

VITTA; VITTA; MONTEIRO. 

2011 Formação precária. GRANEMANN; GRICOLI. 

2012 Preparação adequada. FRAGOSO; CASAL. 

2012 Formação ineficiente e o número excessivo de alunos nas 

salas de aula.  

BRIANT; OLIVER. 

2015 Crescente e recente a inclusão de alunos com deficiência no 

ensino regular.  

ROSSETE. 

2015 Aumento do número de alunos matriculados no ensino 

regular. 

LORETO et al. 

2015 Crescente e recente a inclusão de alunos com deficiência no 

ensino regular.  

ROSSETE. 

2016 Formação pedagógica inapropriada e a falta do Profissional 

de Apoio. 

KUHN JUNIOR et al. 

2016 Inexistência do Profissional de Apoio. TAVARES; SANTOS; 

FREITAS. 

2018 Aplicação na íntegra de políticas que garantem a Educação 

adequada. 

GIROTO; POKER; VITTA. 

2019 Saberes específicos. NEVES; RAHME; FERREIRA. 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 No quadro 4 pode ser observado de forma sucinta a abordagem dos autores apontando 

as diferentes dificuldades e desafios que acometem o desenvolvimento do trabalho dos 
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educadores de escolas regulares que atendem alunados especiais. Por meio deste também pode 

ser percebido que umas das principais dificuldades relatadas foi a Formação inicial de modo 

ineficiente dos professores quanto as abordagens da EE.  

 

POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA DIFICULDADES DE ENSINO  

 

 No cenário atual e na percepção dos professores e pesquisadores a Educação Especial 

necessita passar por muitos ajustes para se ter então uma educação de qualidade, igualdade e 

inclusiva. Os autores Loreto et al. (2015) corroboram com essa questão pontuando-a como 

primordial para que as dificuldades e desafios sejam superados, destacando a importância de se 

ter um olhar político e pedagógico nas escolas.  

Nessa mesma abordagem Briante e Oliver (2012, p.01) afirmam que “a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular depende da preparação da 

comunidade escolar para promover a participação de todos os alunos”, ou seja, para que sejam 

alcançadas as soluções necessárias se tem inicialmente que prestar atenção ao espaço no qual 

eles serão acolhidos: a escola.  

Dentre o contexto das dificuldades vivenciadas pelos professores, Vitta, Vitta e 

Monteiro (2010, p. 424) ressaltam que “a formação de professores, as condições físicas e 

materiais e a organização de recursos humanos de apoio são fatores que devem ser priorizados 

na discussão da inclusão na educação infantil”. Partindo desse ponto de vista torna-se evidente 

que uma das soluções para um dos maiores desafios dos professores seja priorizar fatores que 

estão estritamente ligados ao cotidiano deles efetivando ações quanto à formação, espaço e 

recursos humanos e materiais das escolas.  

 Ainda conforme esses autores, se tem a necessidade de aprimorar tanto os educadores 

quando os demais profissionais envolvidos na escola, por meio de treinamentos, palestras ou 

outras práticas pedagógicas que lhes possibilitem a aprendizagem de utilização dos 

instrumentos e referenciais que contribuam para melhorar o seu desempenho na EE.   

Rossete (2015) corrobora com a ideia anterior pontuando que seja urgente a organização 

de uma formação adequada, regularizada em pressupostos epistemológicos combinados com a 

perspectiva do EE, considerando a realidade de cada contexto, como também que proporcione 

integração na conclusão de tarefas, garantindo nitidez ao professor sobre o trabalho que deve 

exercer, bem como, saberes que possibilitem a sua ação.  

Quanto ao aspecto voltado para os Profissionais de Apoio, Tavares, Santos e Freitas 

(2016) contemplam que a parceria entre o professor regente e o professor especialista possibilita 
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ganhos positivos para o processo de inclusão. Quando essa parceria é alcançada de forma 

efetiva, mais oportunidades de aprendizagem são criadas, beneficiando o desenvolvimento do 

alunado especial. Além disso, os profissionais precisam entender e vivenciar uma noção de 

responsabilidade coletiva, ressaltando que ambos são responsáveis por aquele aluno. Dessa 

forma a adesão de Profissionais de Apoio são essenciais para combater as dificuldades e 

potencializar o ensino na EE. 

Para os autores Loureto et al. (2015) e Rossete (2015) uma das estratégias possíveis para 

desencadear melhor o processo de ensino em escolas regulares seja a reorganização das salas 

de aula, verificando o número excessivo de alunos e fazendo relocação destes para ambientes 

com menores quantidades, com a participação efetiva tanto do professor regente quanto de 

profissionais de apoio, e com recursos e materiais adequados. Nessa mesma perspectiva 

Fragoso e Casal (2012) pontuam que a existência de recursos materiais e humanos é 

determinante para que haja promoção e sucesso no processo de inclusão do alunado especial.  

Ainda diante deste cenário, Giroto, Poker e Vitta (2018) traz que um ponto para permear 

novas soluções seja a atualização política em todos os aspectos, para que possam ser evitados 

os retrocessos que atingem a EE e assim prejudicando a garantia de direitos já assegurados, 

bem como a inclusão da diversidade de alunos, na demandas educacionais.  

Ao se pensar num contexto mais aprofundado em busca de soluções para os problemas 

enfrentados na EE, Neves, Rahme, Ferreira (2015, p. 15) afirmam que: 

 
A ideia de perspectiva nos remete a algo de um vir a ser, algo em processo 

que nos convida a mirar o horizonte, apontando novas formas de olhar, de 

antever, de imaginar cenários e territórios educativos onde pessoas com 

deficiência sejam, de fato, enlaçadas no processo de aquisição de 

conhecimentos. Esta parece ser a aposta em Bonneuil. E esta pode ser uma 

aposta para o trabalho no AEE, aberto à colaboração, ao inusitado e, 

principalmente ao saber que advém do sujeito.  

  

 Na abordagem das autoras a ideia de se ter uma educação para todos tomando como 

ponto o Atendimento Educacional Especializado, parte da perspectiva de se construir 

diariamente novas visões em que seja possível a inclusão de pessoas com deficiência em 

espaços educacionais que promovam não só a obtenção de conhecimentos, mas que atentem-se 

aos conhecimentos que estes fazem para si mesmo.  

 

CONCLUSÃO 

  

 A partir da análise e discussão de literatura percebeu-se que as principais dificuldades 
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identificadas pelos professores são a falta de formação adequada, a necessidade de adaptações 

curriculares, de estratégias de aula e de comunicação, a falta de recursos materiais, de 

organização do espaço físico e do profissional de apoio, o aumento do número de alunos 

especiais matriculados e a aplicação na íntegra de políticas que garantem a Educação adequada.  

 Dentre as principais dificuldades a de maior prevalência em discussão dos autores 

apresentados foi a falta de formação adequada, o que promove uma reflexão acerca da 

abordagem dessa temática ainda nos cursos de Graduação, bem como a importância de se 

promover formação continuada e especializações que contemplem a área de forma mais 

específica e atualizada para melhor intervir na prática educacional especial.  

 Como pontuação de soluções foram elencados ajustes gerais na Educação Especial, a 

preparação do ambiente escolar, ações pedagógicas para capacitação dos professores, 

contratação de recursos humanos, como o Profissional de apoio, adesão aos recursos materiais 

especializados, atualização das políticas educacionais com melhor discernimento sobre elas, e 

adotar uma visão abrangente que permita ver as melhores possibilidades para alunos especiais 

em convívio e aprendizagem social.  

 Em suma, entende-se a importância de realizar novos estudos com essa temática que 

visem construir um novo olhar para a Educação Especial e Inclusiva em concordância com o 

despertar de novas habilidades e conhecimentos que promovam aos educadores, a todos os 

profissionais envolvidos e ao alunado especial uma educação acolhedora, efetiva e de inclusiva. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCEPÇÕES DE INCLUSÃO NA VISÃO DE 
ESTUDANTES DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO PARANÁ 

 
Marina Silveira Bonacazata Santos, Caroline Oenning de Oliveira e 
Marcia Regina Royer 

 
RESUMO: A inclusão vem ganhando espaço ao longo do tempo, sendo mais 
assiduamente discutida na sociedade, principalmente em relação à educação 
do Público-Alvo da Educação Especial. No contexto escolar, o processo de 
inclusão carece de uma postura congruente dos profissionais docentes, o que, 
por sua vez, enfatiza a importância da formação de professores abarcando a 
preocupação com este desafio social. Sob este enfoque, o presente estudo 
tem por objetivo identificar as concepções relacionadas à inclusão de 
estudantes do curso de graduação em Ciências Biológicas de uma 
universidade pública do estado do Paraná. Para tanto, a pesquisa consistiu 
em uma abordagem qualitativa, na qual a constituição dos dados pautou-se 
em um questionário disponibilizado aos estudantes em formação inicial por 
meio da plataforma Google Forms, após terem aulas referentes à Educação 
Especial voltada ao Ensino de Ciências. As respostas foram analisadas por 
meio do método de Análise Textual Discursiva. Consideramos, com base nas 
respostas obtidas no questionário, que após as aulas os alunos conseguiram 
compreender a Educação Especial e a inclusão a partir de um olhar mais 
consciente, de modo que suas concepções puderam ser sensibilizadas acerca 
da importância da abordagem da temática para a formação inicial e 
continuada docente e para a vida em sociedade, visto que a inclusão é um 
processo social. 
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INTRODUÇÃO 

Discussões relacionadas à Educação Especial (EE) e à inclusão, apesar de se fazerem 

mais presentes no âmbito educacional, ainda precisam ser mais bem difundidas. A formação 

docente ainda carece de um enfoque na EE, porém muitos professorres ainda apresentam certo 

receio e não se sentem totalmente seguros ao lidarem com alunos Público-Alvo da Educação 

Especial (PAEE), que “engloba pessoas com Deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação” (BRASIL, 2008, p. 01).   

Documentos legais como a Constituição Federal brasileira (BRASIL, 1988), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n° 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996) e a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) de 

2008 (BRASIL, 2008), abordam a EE como uma modalidade de ensino, na qual o termo 

‘especial’ faz referência “às condições requeridas por alguns alunos que demandam, em seu 

processo de aprendizagem, auxílios ou serviços não comumente presentes na organização 

escolar” (SOUSA; PRIETO, 2007, p. 124-125). 

Contudo, é perceptível que a escola, ainda nos dias de hoje, não está provida, 

efetivamente, das condições suficientes para assumir as importantes funções sociais que vem 

incorporando, dentre elas a inclusão. Em meio às necessidades mais urgentes na Educação para 

que se ocorra, de fato, sua função social, está o investimento na formação docente, para que 

possa instrumentalizar a prática, com o objetivo de cumprir a ação da educação para todos, isto 

é, uma formação que abarque as diversidades.  

Todos temos nossas singularidades, no entanto, quando falamos da EE elas se fazem 

ainda mais presentes, podendo ocasionar a exclusão e inacessibilidade a um ensino que seja 

realmente para todos. Pensar a diversidade não é algo simples, ainda mais para o docente e toda 

a equipe escolar, cabendo ressaltar que a inclusão se pauta no fato de que todos os alunos, sem 

distinção ou exceção, devem frequentar o ensino regular. 

Sob este enfoque, é válido distinguir o ensino equitativo e igualitário: a definição de 

equidade segundo o dicionário Michaelis é a seguinte: “consideração em relação ao direito de 

cada um independentemente da lei positiva, levando em conta o que se considera justo”. A 

igualdade, por sua vez, é definida como: “qualidade daquilo que é igual ou que não apresenta 

diferenças; identidade” (MICHAELIS UOL, 2021). Equidade se refere, portanto, à 

oportunidades iguais para todos e a igualdade à qualidade dessa oportunidade. O PAEE têm o 

direito de receber um ensino equitativo e inclusivo, somando a igualdade de oportunidades com 

a qualidade do ensino. 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 51



 

 

Quando colocamos em pauta a ocorrência de debates associados à inclusão no Ensino 

Superior, infelizmente ainda nos deparamos com um grande tabu, mesmo que o assunto tenha 

ganhado mais voz na atualidade. Assim, ao pensamos a inclusão no Ensino de Ciências (EC), 

precisamos refletir alguns pontos, dentre os quais que o EC deve atender às singularidades de 

todos, principalmente ao ser ministrado para Pessoas com Deficiência (PcD) tendo em vista a 

exclusão e inacessibilidade com que as Ciências são abordadas em sala de aula.  

Na EE em Ciências, os docentes precisam levar em consideração a pluralidade 

metodológica, englobando, por exemplo, as tecnologias assistivas. A intenção da diversidade 

metodológica é oferecer meios e estratégias distintos de assimilar um determinado conteúdo, a 

fim de que, todos os alunos, independentemente de suas deficiências ou especificidades, 

consigam obter uma aprendizagem significativa (BARROS et al., 2010). 

Diante desse fato, buscamos com o presente capítulo, compreender as concepções de 

estudantes de um curso de graduação em Ciências Biológicas de uma universidade pública do 

estado do Paraná acerca da EE e da inclusão, com o foco no EC, para ampliar as discussões 

sobre o tema na graduação, que carece de abordagens inclusivas e enfatizar a importância da 

abordagem de práticas inclusivas na formação docente.  

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A INCLUSÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 É sabido que muitos docentes não se sentem preparados para lidar com a inclusão do 

PAEE no EC e acabam tendo receio quando se deparam com algumas situações dentro do 

ambiente escolar. A formação de professores no Brasil não engloba de maneira satisfatória 

discussões sobre a inclusão escolar. De fato, existe hoje, portanto uma fragilidade na formação 

docente para a inclusão: 

 
A fragilidade das propostas de inclusão, neste sentido, residem no fato de que, 

frequentemente, o discurso contradiz a realidade educacional brasileira, caracterizada 

por classes superlotadas, instalações físicas insuficientes, quadros docentes cuja 

formação deixa a desejar (LACERDA, 2006, p. 168). 

 

É preciso ter em mente que não basta o desenvolvimento de propostas pedagógicas 

inclusivas desenvolvidas pelo professor em sala de aula, visto que, para que a inclusão seja de 

fato efetivada, é necessário um esforço coletivo de toda a comunidade escolar e não somente 

do professor. A escola deve se esforçar para eliminar todas as possíveis barreiras que impeçam 

que a inclusão aconteça. Mantoan (2003, p. 43), menciona que:  

 
No caso de uma formação inicial e continuada direcionada à inclusão escolar, estamos 

diante de uma proposta de trabalho que não se encaixa em uma especialização, 
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extensão ou atualização de conhecimentos pedagógicos. Ensinar, na perspectiva 

inclusiva, significa ressignificar o papel do professor, da escola, da educação e de 

práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso ensino, em todos 

os seus níveis.  

 

A inclusão escolar não se encaixa de maneira satisfatória tendo em vista o modelo 

tradicional de ensino que ainda persiste em nosso país. O currículo do ensino tradicional, 

infelizmente é muito engessado e não permite a diversificação metodológica. Logo, se faz mais 

do que necessário, o desenvolvimento de políticas públicas que sejam a favor da inclusão nas 

escolas. Segundo Sá (2003, p. 03): 

 
Trata-se, portanto, de propor ações e medidas que visem assegurar os direitos 

conquistados, a melhoria na qualidade da educação, o investimento em uma ampla 

formação dos educadores, a remoção de barreiras físicas e atitudinais, a previsão e 

provisão de recursos materiais e humanos entre outras possibilidades. 

 

Além da PNEEPEI de 2008 (BRASIL, 2008), que atualmente rege a EE, outras políticas 

públicas são de suma importância quando nos referimos à formação docente, como a Resolução 

CNE/CEB n° 2 de 11 de setembro de 2001 (BRASIL, 2001), que institui as Diretrizes Nacionais 

para a EE na Educação Básica, que em seu Artigo 8°, menciona: 

  

Art. 8° As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de 

suas classes comuns: I- professores das classes comuns e da educação especial 

capacitados e especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades 

educacionais dos alunos (BRASIL, 2001, p. 02).  

 

Atualmente, há a Resolução CNE/CP n° 2 de 20 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019), 

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica (BNC-Formação). Nesse documento a inclusão do PAEE aparece 

timidamente na dimensão do engajamento profissional, que ressalta o compromisso dos 

docentes em perceberem as necessidades de seus alunos: 

 
3.2: Comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o 

princípio de que todos são capazes de aprender. 3.2.3: Conhecer, entender e dar valor 

positivo às diferentes identidades e necessidades dos estudantes, bem como ser capaz 

de utilizar os recursos tecnológicos como recurso pedagógico para garantir a inclusão, 

o desenvolvimento das competências da BNCC e as aprendizagens dos objetos de 

conhecimento para todos os estudantes (BRASIL, 2019, p. 19).  

  

 É preciso levar em consideração, também, que não é somente a falta de políticas 

públicas e a acomodação dos professores que impactam de maneira direta o desenvolvimento 

da inclusão. O processo inclusivo muitas vezes não ocorre efetivamente por falta de colaboração 

dos pais dos alunos com a escola, sendo esse, um fator que contribui para as dificuldades no 
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ensino e na aprendizagem do PAEE, como afirma Mantoan (2003, p. 31), ao enfatizar que:  

 
Infelizmente, não estamos caminhando decisivamente na direção da inclusão, seja por 

falta de políticas públicas de educação apontadas para estes novos rumos, seja por 

outros motivos menos abrangentes, mas relevantes, como pressões corporativas, 

ignorância dos pais, acomodação dos professores. 

  

O EC demanda adequações para que possa ser realmente acessível ao PAEE, pois 

engloba conteúdos que demandam dos alunos abstração e memorização devido à grande carga 

de nomes científicos e conceitos. Se para o aluno considerado ‘normal’, o EC já é um tanto 

complexo, para o PAEE, essa complexidade se torna ainda mais visível, porém há meios de 

tornar o EC mais acessível a todos. Quando transformado, ele: 

 
[...] ajuda a formar cidadãos mais aptos a enfrentar os desafios da sociedade 

contemporânea e fortalece a democracia, dando à população em geral melhores 

condições para participar dos debates cada vez mais sofisticados sobre temas 

científicos que afetam nosso cotidiano (ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 

2007, p. 03).  

 

 Um dos meios para permitir a inclusão nas ciências, se dá através do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) que é um direito atribuído ao PAEE. Esse atendimento deve 

ser realizado em contraturno, na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) e não substitui o 

ensino regular.  

 Além da garantia do AEE, existe a possibilidade de utilização de tecnologias assistivas 

que contribuam para a viabilização da inclusão no EC. Dentro dos recursos, pode-se apontar os 

recursos didáticos, que de acordo com Cerqueira; Ferreira, (2000, p. 02), são:  

 
todos  os  recursos  físicos,  utilizados  com  maior  ou menor  frequência  em  todas  

as  disciplinas,  áreas  de  estudo  ou  atividades, sejam  quais  forem  as  técnicas  ou  

métodos  empregados, visando  auxiliar  o educando  a  realizar  sua  aprendizagem  

mais  eficientemente,  constituindo-se num  meio  para  facilitar,  incentivar  ou  

possibilitar  o  processo  ensino-aprendizagem. 

  

Entre os recursos mais utilizados em Ciências, podemos elencar maquetes táteis, jogos 

pedagógicos, imagens, vídeos, programas de computador, entre outros, entretanto esses 

recursos precisam ser utilizados com um propósito pedagógico para fim educacional. Segundo 

Jorge (2010, p. 30), os recursos didáticos inclusivos podem “[...] trazer inúmeras vantagens à 

aprendizagem dos alunos cegos, pois facilita a assimilação dos conteúdos de forma mais 

concisa, favorece a fixação do conhecimento e complementa as informações transmitidas 

dentro das salas de aula”.  

Os recursos didáticos táteis visam compensar a ausência das informações visuais através 
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do estímulo de outros sentidos do aluno, como o tato. Apesar disso, esses materiais são muito 

escassos e, para o EC, eles são mais escassos ainda (BERNARDO; LUPETTI; MOURA, 2013), 

por isso, é fundamental que os docentes se preocupem em elaborar materiais didáticos táteis de 

conteúdos que apresentem certo grau de abstração para compreensão, como modelos de célula, 

átomos, moléculas, que não conseguimos visualizar a olho nu. 

De um modo geral, percebemos que o EC precisa passar por uma reformulação 

garantindo um ensino que seja de fato acessível de igual modo a todos evitando todas as 

possíveis formas de exclusão, porém é preciso ressaltar que a inclusão é um processo dialógico. 

Camargo (2017) ressalta esse fato ao mencionar que: 

 

Aplicando o conceito de educação inclusiva ao educando, público-alvo da educação 

especial, temos uma relação bilateral de transformação do ambiente educacional e do 

referido educando, em que o primeiro gera, mobiliza e direciona as condições para a 

participação efetiva do segundo. Esse, por sua vez, age ativamente sobre tal 

transformação, modificando e sendo modificado por ela (CAMARGO, 2017, p. 02). 

 

 A inclusão, portanto deve seer considerada como social. No âmbito da educação 

inclusiva, tanto o meio (escola), quanto o aluno tem suas responsabilidades para que o processo 

ocorra com êxito.  

 

METODOLOGIA 

 A presente pesquisa se configura como qualitativa, na qual não se emprega 

procedimentos estatísticos em sua abordagem da pesquisa. É utilizada para investigar um 

problema de pesquisa, cujos procedimentos estatísticos não podem ser alcançados devido à 

complexidade e por não serem exatos e palpáveis, envolvendo opiniões, comportamentos, 

atitudes dos indivíduos ou grupo (RODRIGUES et al., 2011) por abordar questões vinculadas 

à convivência em sociedade. 

As problemáticas envolvidas na pesquisa qualitativa, muitas vezes são abstratas, como 

é o caso da inclusão, assunto do presente capítulo, que demanda atitudes por parte da sociedade, 

isto é, não há um resultado pronto, acabado e único.  

Os graduandos tiveram seis aulas referentes à EE no EC como cumprimento do estágio 

supervisionado obrigatório do mestrado de uma das autoras. No decorrer dessas aulas, foram 

abordados assuntos como: o histórico da EE no Brasil, algumas legislações associadas à EE e 

as tecnologias assistivas para o ensino do PAEE. As aulas contaram com dinâmicas e interações 

em tempo real, que serviram de base para a elaboração do presente estudo.  
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 Para a constituição de dados, utilizamos como ferramentas a ‘Nuvem de Palavras’, 

disponível no Mentimeter, buscando compreender o conhecimento prévio dos graduandos sobre 

o conceito e abordagem da EE. Realizamos a seguinte pergunta: ‘Em sua visão, com o que a 

Educação Especial está relacionada?’ A partir das palavras que os alunos colocaram na nuvem 

iniciamos as discussões acerca do tema.  

Aplicamos também um quiz interativo, elaborado por meio do Mentimeter referente aos 

conteúdos ministrados nas aulas de EE. O quiz proposto, continha cinco questões de múltipla 

escolha e os graduandos tiveram 30 segundos para responder cada questão. O aluno que 

respondesse em menor tempo ganhava mais pontos. 

Ao término das aulas referentes à EE no EC, os estudantes responderam a um 

questionário, elaborado por meio do Google Forms, com perguntas abertas e fechadas 

associadas às discussões e assuntos abordados nas aulas. O objetivo do questionário, foi de 

mensurar o aprendizado e compreensão dos alunos sobre a temática da EE. A turma era 

composta por nove alunos. Apenas oito responderam o questionário. Alguns graduandos 

colocaram a opção ‘Prefiro não responder’, dificultando a análise, por isso, apenas as respostas 

que atenderam ao proposto foram analisadas.  

Optamos pela utilização da Análise Textual Discursiva (ATD) para análise das respostas 

do questionário. As respostas aparecerão como G1 para Graduando 1, G2 para Graduando 2, e 

assim por diante. Para Moraes e Galiazzi (2016), a ATD consiste em um processo rigoroso, 

sistemático desprovido de neutralidade, em que a interpretação é a responsável pela 

subjetividade, envolvida em concepções de mundo do investigador, seus discursos, ideias 

preconizadas, ampliadas e reelaboradas durante as etapas de construção do conhecimento. Sua 

organização em três fases, sendo elas: A Unitarização, a Categorização e o Metatexto. 

Na primeira etapa da análise, denominada Unitarização, buscamos realizar uma leitura 

detalhada do ‘Corpus’, ou seja, das respostas dadas ao questionário, para selecionar elementos 

principais nos textos, que representem o sentido textual.  

A segunda etapa, intitulada Categorização é a que envolve a criação de categorias para 

agrupamento dos textos, de acordo com a similaridade das ideias encontradas nas respostas dos 

questionários. Para tanto, destacamos as respostas mais frequentes e similares em categorias 

comuns, que possibilitou a realização da seguinte etapa. 

Na última etapa, que se refere à elaboração de um Metatexto (texto corrido) com a 

síntese das ideias abordadas, apresentamos um texto, no qual encontram-se as conclusões e 

concepções dos pesquisadores acerca do conteúdo das respostas dadas pelos participantes. A 

análise dos dados pela ATD será apresentada de forma detalhada na seção dos Resultados e 
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Discussão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De um modo geral, conseguimos perceber que os estudantes participantes da pesquisa 

têm um conhecimento prévio acerca da EE e sabem com o que ela se relaciona e sua importância 

para o processo de formação docente, no entanto, é perceptível que os alunos utilizam de forma 

incorreta diversos termos atrelados à EE, como por exemplo, ‘Portador de Deficiência’, 

utilizado com frequência no dia-a-dia de maneira errônea.  

 Pelo resultado da dinâmica da ‘Nuvem de Palavras’ (Figura 1), é visível que os alunos 

compreendem a inter-relação da EE com a acessibilidade, trazendo a ideia de um ensino que 

seja acessível a todos e que preze pela igualdade de oportunidades. A palavra inclusão apareceu 

em um tamanho maior por ter sido a mais citada. Quando foram questionados sobre o 

significado da inclusão ficaram em dúvida ou não souberam responder.  

 

Figura 1. Resultado da dinâmica da Nuvem de Palavras 

 
Fonte: Autoras, 2021.  

  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(PNEEPEI) de 2008 (BRASIL, 2008), estabelece que: 

 
Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos 

recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem 

e a valorização das diferenças, de forma a atender as necessidades educacionais de 

todos os alunos (BRASIL, 2008, p. 12). 

  

As palavras Igualdade e Ensino a Todos também apareceram, mostrando que os 

estudantes de antemão, compreendem que o ensino para o PAEE não tem a mesma qualidade 
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do ensino aplicado aos outros alunos. De fato, a educação visa a disseminação de um ensino 

igualitário para todos os indivíduos, independentemente da existência (ou não) de limitações 

físicas ou mentais; oferecendo para os alunos um ensino diferenciado através de atividades ou 

técnicas que ofereçam meios adequados para a aprendizagem (KAFROUNI; PAN, 2001). 

Percebemos que na prática, o ensino ainda não atinge a todos da mesma forma e ainda 

há exclusão. Sassaki (2006) expõe que até que a fase da inclusão seja alcançada, precisa-se 

passar pelas fases da exclusão, segregação e integração.  

 É notável que apesar de já termos avançado em vários quesitos, alguns ambientes 

escolares ainda praticam um ensino integrador e não inclusivo como se espera. Precisa-se de 

estratégias e meios para que o ensino englobe a todos da mesma maneira, portanto os 

graduandos estavam corretos em seus pensamentos a respeito da EE.  

Mesmo tendo as aulas referentes à EE, alguns estudantes ainda se confundiram com os 

termos e conceitos que essa modalidade de ensino abarca, foi o que mostrou o quis aplicado ao 

longo das aulas através do Mentimeter. Alguns estudantes se confundiram, por exemplo, com 

as pessoas que fazem parte do PAEE, como ilustra a Figura 2. 

 

Figura 2. Exemplo de questão do quiz interativa aplicado com os estudantes 

 

Fonte: Autoras, 2021. 

 

Ao final do jogo, um ranking da pontuação dos participantes foi mostrado, conforme 

evidenciado pela Figura 3: 

 

Figura 3. Ranking final do quiz interativo 
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Fonte: Autoras, 2021. Figura editada para preservar a identidade dos alunos participantes. 

  

Com a aplicação do jogo (quiz), pudemos ter uma percepção da compreensão dos alunos 

a respeito do conteúdo trabalhado. O jogo, quando aplicado com um propósito pedagógico, 

pode ser um grande aliado do professor, pois de forma lúdica, consegue mostrar um panorama 

da aprendizagem (VAZ, 2012). 

Realizamos a análise das respostas dos estudantes ao questionário por meio da ATD.  

Diante disso, chegamos às seguintes unidades de sentido e categorias, pautadas pela análise das 

respostas do questionário aplicado aos alunos. As categorias e unidades de sentido elaboradas 

por meio da ATD estão ilustradas no Quadro 01.  

 
Quadro 1. Categorias e Unidades de sentido estabelecidas na análise das respostas dos graduandos 

CATEGORIAS  UNIDADES DE SENTIDO 

Importância da discussão sobre a Educação 

Especial no ensino superior  

“A discussão é importante para se tornar mais conhecido e 

inserido esse assunto na sociedade”. (G1) 

“Para que a educação seja acessível à todos”. (G2) 

“É extremamente necessário para a formação de futuros 

professores passar pela experiência e aprender sobre a 

inclusão em sala de aula”. (G3) 

“É importante porque muitos de nós estudantes não temos 

conhecimento sobre isso”. (G4) 

Contribuição da temática para o próprio 

processo de formação docente  

“As aulas me fizeram refletir sobre a Educação Especial, 

sua importância, contexto histórico, e outras questões que 

acrescentaram na minha formação como docente”. (G1) 

“Para formação de docentes, é fundamental ter aulas como 

essas, visto que, enfrentaremos esse tipo de situação no 

âmbito de trabalho, e com essa base que tivemos sobre 

educação especial isso nos ajudará muito a lidar com certas 

situações, como exemplo, planejar aulas, adaptar a 

metodologia de ensino, entre outras”. (G2) 

“As aulas me ajudaram a ampliar a minha visão sobre as 

possíveis formas de incluir um aluno com deficiência, 

mesmo no ensino regular”. (G3) 

“Contribuíram sim, porque é importante para nós alunos 

termos o conhecimento sobre, para saber lidar com os 

alunos”. (G4) 
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Fonte: Autoras, 2021.  

 

Por meio das categorias e unidades de sentido elaboradas na ATD, podemos perceber 

que em uma mesma categoria há diferentes enfoques abordados. O G1 ao mencionar que a 

discussão sobre a EE no ensino superior “é importante para se tornar mais conhecido e inserido 

esse assunto na sociedade”, tem a percepção da importância de se ampliar o debate sobre a EE 

e a inclusão no contexto social.  

O G2, ao dizer que a discussão sobre a EE é relevante “Para que a educação seja 

acessível à todos”, tem a noção de que o ensino ainda não é para todos, isto é, que ainda há a 

exclusão no sistema educacional. De fato, as discussões referentes à EE precisam ser 

amplificadas para que os docentes e o ambiente escolar possam ter consciência de um ensino 

acessível para todos, como prevê a PNEEPEI de 2008 (BRASIL 2008).  

A acessibilidade das práticas pedagógicas docentes e a importância que os docentes 

devem ter em relação à atender às necessidades que os alunos apresentam, presente 

indiretamente na fala de G2, está posta também na Resolução n° 2 CNE/CP de 20 de dezembro 

de 2019 (BRASIL, 2019), na dimensão do engajamento profissional, item 3.2.3.  

O G3 associa a importância da EE ao processo de formação de professores, ao dizer “É 

extremamente necessário para a formação de futuros professores passar pela experiência e 

aprender sobre a inclusão em sala de aula”. Queiroz (2010), alerta que o processo de inclusão 

escolar está sendo efetivado no país, a composição do aluno na escola está se tornando cada vez 

mais diversificada e o currículo dos cursos de formação de professores não contempla essa nova 

realidade.  

Compreensão de conceitos atrelados à 

Educação Especial  

Todos os alunos responderam ter alguma compreensão dos 

conceitos atrelados à Educação Especial (Dados expostos 

nos (Gráficos 01, 02 e 03) 

Sistematização da inclusão no sistema 

educacional brasileiro  

“Há problemas na formação dos professores, conhecimento 

de recursos, boa vontade de aprender dos professores”. 

(G1) 

“Existe muito o que melhorar em acessibilidade e recursos 

na educação especial”. (G2) 

“Acredito que ainda estamos passando por momentos onde 

a inclusão vem sendo alvo de diversos bombardeios, 

principalmente vindos do atual governo”. (G3) 

“Ainda temos muito a melhorar”. (G4) 

Aspectos de aprofundamento e interesse 

atrelados à abordagem da Educação 

Especial após as aulas ministradas 

“Gostaria que a história sobre políticas públicas inclusivas 

fossem mais detalhadas”. (G1) 

“Gostaria de conhecer ainda mais e ampliar as técnicas e 

acessos para aplicar nas minhas aulas”. (G2) 

“Gostei das aulas. Por ter uma pessoa com necessidade 

especial na família, sempre busco coisas novas em relação 

a isso. Os temas ficaram bem explícitos nas aulas”. (G3) 

“Gostei de todos os assuntos, é importante termos 

conhecimento sobre todos”. (G4) 
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Muitos professores visivelmente se sentem inseguros ao trabalhar com o PAEE, por não 

conhecerem a maneira mais adequada de trabalho com seu aluno. Os professores precisam 

buscar se especializar e sair da zona de conforto. O G4 aponta exatamente a falta de 

conhecimento atrelada a EE e salienta “É importante porque muitos de nós estudantes não temos 

conhecimento sobre isso”. A Resolução n° 2 CNE/CEB de 11 de setembro de 2001 (BRASIL, 

2001), no entanto, institui em seu Art. 8°, a obrigatoriedade de professores capacitados e 

especializados para atuarem com o PAEE, tanto no ensino regular como nas SRM.  

Os cursos de licenciatura citam muito superficialmente assuntos que fazem menção à 

inclusão e à EE, e muitos nem abarcam essas discussões. Fica evidente a necessidade da 

inserção de discussões a respeito da educação inclusiva no processo de formação docente. 

Quanto à importância da EE para a formação de professores, o G1, aponta “As aulas me 

fizeram refletir sobre a Educação Especial, sua importância, contexto histórico, e outras 

questões que acrescentaram na minha formação como docente”. O aluno conseguiu notar que 

a EE é composta por diversas vertentes, entre elas a histórica, a cultural, a legislativa, entre 

outras, ambas presentes e expostas na PNEEPEI de 2008 (BRASIL, 2008), que menciona desde 

a parte histórica da evolução da EE, seu objetivo, caracterização e público a ser atendido.  

O G2 faz referência à prática docente ao inferir que “Para formação de docentes, é 

fundamental ter aulas como essas, visto que, enfrentaremos esse tipo de situação no âmbito de 

trabalho, e com essa base que tivemos sobre educação especial isso nos ajudará muito a lidar 

com certas situações, como exemplo, planejar aulas, adaptar a metodologia de ensino, entre 

outras”. O uso de diferentes metodologias de ensino e tecnologias assistivas para o PAEE está 

posto na LDBN (BRASIL, 1996) e na Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(LBI) (BRASIL, 2015). 

Fica evidente na fala de G2 a relevância de se adaptar as metodologias de ensino para 

alunos PAEE. Os alunos que apresentam determinada especificidade, como destaca Mendes 

(2008), podem aprender muito mais quando conseguem ter acesso ao conteúdo de forma 

eficiente, principalmente quando o docente e o ambiente escolar proporcionam as condições 

adequadas para favorecer o conhecimento científico e as capacidades do aluno. A não adaptação 

das metodologias de ensino ao PAEE pode acarretar na evasão escolar desse público, sendo 

uma forma explícita de exclusão.  

O G3 diz “As aulas me ajudaram a ampliar a minha visão sobre as possíveis formas de 

incluir um aluno com deficiência, mesmo no ensino regular”, fazendo menção às diferentes 

formas de ensino (ensino especial e o ensino regular) opções disponíveis ao PAEE, embora nos 

últimos anos as lutas têm se concentrado na inserção do PAEE no ensino regular para que haja 
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uma inclusão efetiva.  

O G4, por sua vez, menciona em sua resposta que as aulas “Contribuíram sim, porque é 

importante para nós alunos termos o conhecimento sobre, para saber lidar com os alunos”, 

também relacionando a inclusão à sua prática enquanto docente em processo de formação. A 

LDBN (BRASIL, 1996), em seu Art. 58, posteriormente alterado pela Lei n° 12.796 de 2013 

(BRASIL, 2013), ao estabelecer que a inclusão deve ocorrer “preferencialmente na rede regular 

de ensino”, vai ao encontro à fala de G3.  

No que concerne aos conceitos aprendidos pelos alunos ao longo das aulas, realizamos 

uma questão de múltipla escolha, por meio da qual os graduandos podiam selecionar mais de 

uma resposta. Foi perguntado a eles: “Quais dos conceitos abaixo você tinha conhecimento 

antes das aulas?”. O resultado obtido aparece na Figura 4.  

 

Figura 4. Conceitos que os graduandos tinham conhecimento antes das aulas 

 

Fonte: Autoras, 2021 

 

É perceptível pela análise na Figura 4, que os graduandos conheciam alguns termos 

relacionados à EE. O conceito Acessibilidade foi o mais conhecido pelos alunos, presente em 

7 das 8 respostas. A discussão referente à acessibilidade é abordada na LBI (BRASIL, 2015), 

que no Art. 3°, menciona:  

 
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei consideram-se: I - acessibilidade: possibilidade 
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e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 

mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 

comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 

instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na 

zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida 

(BRASIL, 2015, s/p).  

 

Os termos Inclusão, Exclusão e Pessoa com Deficiência, foram os segundos mais 

conhecidos, ambos com seis respostas. A Constituição Federal brasileira (BRASIL, 1988), 

apresenta em seu Art. 205, que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (BRASIL, 1988, s/p). 

O termo Educação Especial foi conhecido por cinco alunos. Apesar de conhecerem o 

termo, os alunos não tinham noção da EE como uma modalidade de ensino. A LDBN (BRASIL, 

1996), estabelece que a EE é uma modalidade de ensino. Os termos Necessidades Especiais e 

Escolas Especiais também foram conhecidos por cinco alunos.  

 O termo AEE, não foi conhecido pelos graduandos. De acordo com o Decreto no 7.611 

(BRASIL, 2011):  

 
“O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da 

escola, envolver a participação da família para garantir pleno acesso e participação 

dos estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas público-alvo da 

educação especial, e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas” 

(BRASIL, 2011, s/p).  

 

Quisemos saber dos graduandos, quais conceitos referentes à EE eles utilizavam 

corretamente antes das aulas. Os resultados da questão: “Quais desses conceitos você 

utilizava corretamente?”, são apresentados na Figura 5. 

Os graduandos admitiram na questão, que, em suas visões, utilizavam corretamente os 

termos Inclusão, com sete respostas, Exclusão, com 6 respostas, Educação Especial e Igualdade, 

ambos com cinco respostas, Segregação, com 4 respostas, Integração, Acessibilidade e 

Equidade, com três respostas, Público-Alvo da Educação Especial, Pessoa com Deficiência, 

Escolas Especiais e Sala de Recursos Multifuncionais, ambos com duas respostas. Os termos 

Portador de deficiência e Necessidades Especiais, eram utilizados corretamente por um aluno 

cada. 
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Figura 5. Conceitos que os graduandos utilizavam corretamente 

 
Fonte: Autoras, 2021. 

 

 Chama a atenção que nenhum aluno utilizava corretamente os termos AEE, Escolas 

inclusivas e Tecnologias Assistivas. De acordo com os resuldado apontados na Figura 5, 

ninguém tinha conhecimento do AEE, dois alunos conheciam Escolas Inclusivas, no entanto é 

perceptível que não utilizavam corretamente e um aluno afirmou conhecer o termo Tecnologias 

Assistivas, mas de acordo com a presente figura, também não utilizava de modo adequado, 

sendo atribuído ao arsenal de recursos que podem ser utilizados para facilitarem o aprendizado 

do PAEE.  

 A LBI (BRASIL, 2015), estabelece em seu inciso III que a tecnologia assistiva ou ajuda 

técnica, se refere a: 

 
produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 

serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à 

participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2015, s/p). 

 

Fizemos também uma pergunta questionando os graduandos sobre o uso incorreto dos 

termos relacionados à EE. As respectivas respostas da questão: ”Quais desses conceitos você 

utilizava incorretamente?” podem ser observadas na Figura 6. 
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Figura 6. Conceitos que os graduandos utilizavam incorretamente 

 
Fonte: Autoras, 2021. 

 

  

Metade dos graduandos, totalizando quatro alunos, assumiram utilizar o termo 

Necessidades Especiais incorretamente, três dos alunos, afirmaram utilizar os conceitos de 

Integração, Pessoa com Deficiência, Portador de Deficiência, Escolas Especiais e Equidade de 

modo incorreto. Um total de dois alunos responderam usar os termos Educação Especial, 

Segregação, Acessibilidade, Público-Alvo da Educação Especial, Escolas Inclusivas, Sala de 

Recursos Multifuncionais de modo incorreto. 

O que mais nos chamou a atenção foi o uso errôneo do termo Portador de Deficiência, 

visto que esse termo enfatiza a deficiência como a principal característica da pessoa, em 

detrimento da condição humana, trazendo um discurso de culpabilização do corpo. No entanto 

é importante destacar que na legislação brasileira, a exemplo da Constituição Federal (BRASIL, 

1988), o termo Portador de deficiência ainda se faz presente, sendo uma das razões para que o 

termo ainda seja utilizado.  

As leis portanto, devem ser atualizadas de tempos em tempos para contemplar a 

mudança de conceitos na EE. Os alunos compreenderam que o termo mais adequado para se 

referir a quem tem uma deficiência é PcD em âmbito geral e PAEE, no âmbito educacional. 

Esse termo já aparece em legislações mais recentes como a LDBN de 1996 (BRASIL, 1996) e 

na Lei Brasileira da Inclusão (LBI) (BRASIL, 2015). 
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No que tange à sistematização da inclusão no sistema educacional brasileiro, o G1 

aponta que “Há problemas na formação dos professores, conhecimento de recursos, boa vontade 

de aprender dos professores”. É notável que o aluno culpabiliza o professor por não ter boa 

vontade em buscar novos conhecimentos e conhecer sobre os recursos que podem ser 

destinados à EE, porém precisamos lembrar que o processo de ensino-aprendizagem não é de 

responsabilidade apenas dos professores, envolvendo também todos os integrantes da 

comunidade escolar, os pais e familiares e a comunidade externa.  

Mantoan (2001), enfatiza que a formação profissional deve ser voltada para acolher a 

todos, sem preconceitos, garantindo a todos o seu desenvolvimento, entretanto ainda se faz 

muito presente nos docentes, não somente de Ciências, como de todas as disciplinas, uma 

insegurança para a realização do trabalho pedagógico voltado ao PAEE. Muitos deles se sentem 

inseguros e despreparados, daí a importância do investimento em cursos de formação referentes 

à temática da inclusão, que hoje são realizados com frequência. Algumas instituições de ensino 

já oferecem inclusive a licenciatura em Educação Especial para os docentes que querem se 

especializar nessa área.  

O G2 elenca a questão dos recursos para a EE, que ainda são escassos ou utilizados 

incorretamente e diz “Existe muito o que melhorar em acessibilidade e recursos na educação 

especial”. Os recursos realmente ainda são poucos, mas estão crescendo a cada dia. É 

importante ressaltarmos que as próprias escolas e os docentes podem adaptar os recursos a 

serem utilizados com o PAEE, de acordo com a especificidade de seus estudantes e os materiais 

disponíveis na própria escola, como por exemplo, utilizando matérias recicláveis e também 

materiais comuns no ambiente escolar, como cartolinas, papel cartão, lápis de cor, entre outros. 

Um outro fato levantado pelos graduandos é a falta de incentivo governamental para a 

EE, principalmente na gestão atual. O G3 alerta “Acredito que ainda estamos passando por 

momentos onde a inclusão vem sendo alvo de diversos bombardeios, principalmente vindos do 

atual governo”. A educação vem sendo desvalorizada a cada dia, recebendo cada vez menos 

investimentos, dificultando ainda mais o investimento na EE.  

No atual governo, a educação vem sendo ameaçada com maior força, a exemplo dos 

cortes de bolsas que ocorreram no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) e na Residência Pedagógica (RP), programas esses que são realizados nas 

universidades tanto públicas quanto privadas com graduandos das licenciaturas e contribuem 

para a prática docente de alunos em formação inicial, além nos cortes de bolsas da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) destinadas para mestrado e 

doutorado.   
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Bueno (1999), menciona que dentro das condições que a educação brasileira se encontra 

a tempos, não há como incluir crianças com deficiência no ensino regular sem apoio 

especializado, que ofereça aos professores dessas classes, orientação e assistência.  

A devida orientação e assistência, demanda entre outros fatores, investimentos 

financeiros por parte dos órgãos governamentais. O G4 complementa “Ainda temos muito a 

melhorar”, fazendo menção à questão dos investimentos na EE, não ficando muito claro a quais 

investimentos o aluno faz referência, contudo pode-se inferir, que há na visão do mesmo, o 

entendimento da precariedade sofrida pela educação atualmente.  

É evidente que os graduandos compreendem o impacto da desvalorização da educação, 

culminando na diminuição de investimentos na formação continuada de professores e por 

conseguinte em todas as políticas atribuídas à educação, fazendo-se necessário a reafirmação 

da carga de relevância das políticas educacionais nas três instâncias de poder, executivo, 

legislativo e judiciário em nosso país.  

A respeito do aprofundamento de discussões atreladas à EE, o G1 destaca que “Gostaria 

que a história sobre políticas publicas inclusivas fossem mais detalhadas”. Isso mostra que os 

graduandos compreenderam que a legislação exerce um papel crucial para a viabilização da 

inclusão de alunos PAEE e da inclusão na educação como um todo. Os docentes e toda a equipe 

precisam se aprofundar nos aspectos legais para garantirem o direito de seus estudantes à uma 

educação de qualidade, sem nenhuma segregação.   

O G2, menciona “Gostaria de conhecer ainda mais e ampliar as técnicas e acessos para 

aplicar nas minhas aulas”. O interesse dos professores em formação em conhecer mais sobre as 

tecnologias assistivas na educação vem crescendo a cada dia, o que é muito positivo. O uso das 

tecnologias assistivas é um direito dos alunos PAEE desde a Carta Magna brasileira.  O G3 

coloca, por outro lado, um interesse pessoal em se aprofundar na temática por ter uma Pessoa 

com Deficiência (PcD) em sua família e aponta “Gostei das aulas. Por ter uma pessoa com 

necessidade especial na família, sempre busco coisas novas em relação a isso. Os temas ficaram 

bem explícitos nas aulas”.  

As pessoas que convivem mais diretamente com alguém que tem qualquer tipo de 

deficiência, acabam por se inserir na defesa e luta pela inclusão mais facilmente quando 

comparado a quem trata a inclusão como algo distante de sua realidade. A resposta de G3 

esclarece esse fato.  

O G4 menciona “Gostei de todos os assuntos, é importante termos conhecimento sobre 

todos”. É de suma importância que os professores em formação tenham conhecimento acerca 

da EE, porém, o mais importante é saber utilizar corretamente e no momento certo os 
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conhecimentos para favorecer o aprendizado do PAEE. É preciso ter em mente que a formação 

e o aprendizado são contínuos, portanto os docentes precisam se aperfeiçoar a cada dia e não 

podem deixar seus conhecimentos estagnarem com o passar do tempo, visto que as 

nomenclaturas e termos estão em constante evolução. É satisfatório perceber que ao final das 

aulas, os alunos compreenderam a real importância do debate referente à EE.  

Apesar de sabermos que ainda temos muito a melhorar na educação brasileira, pois 

como já foi mencionado, ela carece de investimentos, é notável que os graduandos têm em 

mente o que de fato significa a inclusão no sistema educacional brasileiro, sendo esta 

obrigatória por lei e um meio de garantia de oportunidades igualitárias para todos, não somente 

no âmbito educacional, mas na qualidade de vida como um todo, contribuindo para uma 

convivência plena em sociedade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pela análise da ‘Nuvem de Palavras’ e das respostas do questionário dos graduandos em 

Ciências Biológicas ao final das aulas referentes à EE, com enfoque no EC é perceptível que 

houve um indício de mudança de concepção dos alunos em relação à EE. 7 alunos, de um total 

de oito responderam no questionário, que as aulas modificaram suas concepções sobre a EE em 

algum aspecto. 

O conceito de inclusão foi bem entendido pelos graduandos. Eles ressaltaram a 

importância da existência de políticas públicas inclusivas, além de enfatizarem a importância 

das legislações que regem a EE como um todo.  

Os estudantes também compreenderam a importância da acessibilidade no sistema de 

ensino brasileiro, para que o PAEE receba um ensino inclusivo, equitativo e  de qualidade, ao 

mencionarem a importância das metodologias e tecnologias assistivas na EE.  

O uso incorreto de alguns termos gerou reflexão ao longo das aulas, como por exemplo, 

o termo Portador de Deficiência, que traz uma ideia de rótulo para as PcD e uma visão 

capacitista, com o destaque para a deficiência e não para a condição humana do indivíduo como 

pessoa dotada de direitos.  

Os professores precisam conhecer melhor as tecnologias disponíveis que podem ser 

aplicadas na educação e levá-las para a sala de aula, já que nos tempos atuais, é notável o quanto 

se faz necessário reinventar o processo educacional, para romper com a barreira do ensino 

tradicional, que ainda se faz presente.  

Ficou evidente para os graduandos que o processo de formação docente brasileiro ainda 
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apresenta muitas brechas e carece de investimentos por parte do poder público. Por outro lado, 

é de suma importância a ressalva de que os docentes precisam buscar a cada dia se especializar 

com novos conhecimentos, visto que é inviável para a formação de professores abarcar todas 

as modalidades da educação, dentre elas: Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Indígena, Educação Quilombola e Educação do Campo, já que cada uma delas têm 

suas particularidades. 

Quando falamos em inclusão é impossível não relacioná-la à formação docente no Brasil 

para o PAEE, pois a maioria dos cursos de graduação, especificamente as licenciaturas, não 

abarcam discussões profundas a respeito da EE e inclusão em seus currículos. Somado a isso, 

os cursos que formam professores de Ciências e Biologia, não apresentam, geralmente, 

possibilidades para a abordagem de conceitos científicos e experimentos sobre fenômenos e 

processos naturais para os alunos PAEE, já que a ciência, para esses alunos, de acordo com suas 

demandas, precisa ser adaptada, com recursos acessíveis que favoreçam e contribuam de forma 

positiva para a aprendizagem.  

É evidente que não podemos atribuir a problemática da inclusão escolar apenas ao viés 

da formação de professores. Muitas vezes, o próprio ambiente escolar oferece barreiras físicas, 

estruturais e organizacionais que dificultam o processo inclusivo do aluno. Além da necessidade 

de um trabalho coletivo entre todos que integram a equipe escolar, o sucesso da inclusão 

depende também do apoio dos pais e responsáveis e da comunidade externa. Quando há 

resistência por parte dos pais e familiares dos estudantes PAEE, o processo de ensino e 

aprendizagem se torna dificultoso, acarretando na desmotivação do aluno e do professor. A 

inclusão, como tentamos evidenciar, deve ser social, em que cada parte deve desempenhar sua 

função.  

A qualidade da formação docente impacta de forma direta no sucesso da inclusão. Se a 

formação docente não oferece um aprofundamento na questão da EE, muitos docentes não 

buscam aprimorar seus conhecimentos, restringindo-se apenas às suas formações e não 

procuram outros meios para se aprofundarem na temática, por exemplo, através de 

especializações, cursos de extensão, entre outras possibilidades e fortalecem o discurso, que 

atribui a responsabilidade integral da ineficiência da inclusão ao processo de formação.  

Como mencionado, são muitas as possibilidades de inclusão no EC, que englobam 

propostas metodológicas distintas, com recursos variáveis que vão desde o uso de recursos táteis 

até jogos pedagógicos com propósito educativo e que contribuem para um ensino de qualidade 

ao PAEE. 
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 As discussões relacionadas à EE têm se ampliado ao longo dos 30 anos de enfoque para 

a inclusão no Brasil, porém, é necessário viabilizarmos novos meios de destaque a esse tema, 

para que ele possa atingir uma maior parcela da sociedade e, principalmente da comunidade 

docente. Não podemos fechar os olhos para as mudanças que estão atingindo diretamente a 

educação no século XXI, dentre elas, a composição cada vez mais diversificada de alunos 

presentes desde as instituições escolares, até o ensino superior. Não podemos mais pensar a 

educação dissociada da inclusão. 

O presente estudo foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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CAPÍTULO 6 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE E AS ABORDAGENS DE 
ENSINAGEM NO CURSO DE ENFERMAGEM 

 
Izabel Alcina Soares Evangelista 

 
RESUMO: INTRODUÇÃO: A educação em saúde, é uma busca incessante de 
valorização do processo da “Educação”, educação dialógica, formativa e 
transformadora para os estudantes da área da saúde, em especial os acadêmicos do 
curso de Enfermagem. Educação em saúde, é um campo de estudos, de pesquisas, de 
conhecimentos e de práticas do âmbito da saúde, objetivando a formação do 
profissional Enfermeiro, para atuar no Sistema de Saúde. O estudo propôs como 
OBJETIVOS: verificar as abordagens de ensinagem desenvolvidas pelos professores 
do curso de enfermagem e identificar quais abordagens pedagógicas são mais 
enfatizadas. METODOLOGIA: a pesquisa foi caracterizada por uma abordagem 
qualitativa, adotando como tipo de estudo o de campo. Tendo como local de 
realização das observações, as salas de aulas da Universidade do Estado do Pará – 
UEPA. Campus XII/Santarém. Os participantes foram 10 professores ministrantes do 
eixo temático: Politicas Publicas de Saúde e os componentes curriculares: programa 
de saúde, educação em saúde, sociologia, legislação em enfermagem, farmacologia, 
patologia, bioquímica, fisiologia humana e anatomia humana. Utilizou-se como 
instrumento, a observação das atividades dos professores. As observações foram 
realizadas pelos 27 acadêmicos do curso de Enfermagem regulamente matriculados 
no segundo ano. Os acadêmicos observaram e anotaram em um quadro sinóptico 
organizado com cinco abordagens proposta para a realização das observações como 
segue: tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural. O 
método de procedimento foi o descritivo. RESULTADO E DISCUSSÃO: Ao analisar 
os quadros sinóptico com as anotações dos alunos sobre as abordagens, ficou muito 
claro, que a “abordagem tradicional” com 62 anotações, ainda é valorizada pela 
maioria dos professores, reconhecendo que o processo educativo tradicional, é 
“centrado no professor”. Na “abordagem comportamentalista” com 26 anotações, o 
processo de ensinagem, é centrada na técnica. Na “abordagem humanista”, com 35 
anotações, é centrada no aluno, e o professor é, um facilitador da aprendizagem. Na 
“abordagem cognitiva”, com 35 anotações, sobre o aluno que constrói o 
conhecimento, a intervenção pedagógica é contribuir para realização da 
aprendizagem significativa. Na “abordagem sociocultural”, com 31 anotações, 
relação professor-aluno é igualitária e democrática. A educação assume caráter 
amplo e não se restringe às situações formais de ensino-aprendizagem. 
CONCLUSÃO: O objetivo do estudo foi alcançado, após a análise das anotações, 
realizou-se uma roda de conversa sobre as abordagens, e conclui-se que é necessário 
e importante, os professores do curso de Enfermagem estudarem sobre as 
abordagens pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

A educação em saúde, é uma busca incessante de valorização do processo da 

“Educação”, educação dialógica, formativa e transformadora para todos os estudantes de 

qualquer curso da área da saúde, em particular, neste capitulo aos acadêmicos do curso 

de Enfermagem. Educação em saúde, é um campo de estudos, de pesquisas, de 

conhecimentos e de práticas do âmbito da saúde, objetivando a formação do profissional 

da saúde, para atuar no Sistema de Saúde. Percebemos que são duas áreas de 

conhecimento distintas, mas ao mesmo tempo, elas se ligam, se interligam na comunhão, 

na união, e na junção dos saberes, sejam simples ou complexos. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a Educação em Saúde é uma área do 

campo da ciência que tem como principal objetivo a realização de práticas voltadas para 

a proteção e promoção da saúde através do diálogo entre os profissionais da saúde e a 

sociedade. Além disso, vale ressaltar que essa ciência ainda prega a valorização dos 

saberes da medicina popular, ancestralidade, produção de conhecimentos e a inserção do 

mesmo no Sistema Único de Saúde – SUS, (BRASIL, 2017).  

Nesse sentido, a educação na área da saúde tem como meta promover a saúde de 

forma que traga bem-estar e melhorias nas condições de vida da população. Villa (2006, 

p. 43). A prática educativa em saúde pode ser exercida em qualquer espaço social, uma 

vez que os horizontes da saúde são muito mais amplos que os da doença. A atividade 

educativa toma, a saúde integral como princípio norteador [...]. A educação em saúde, é 

considerada uma temática complexa pelo seu contexto de exequibilidade pela sua 

diversidade de dimensões que compõem: política, social, cultural e religião. 

O Curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará – UEPA, tem como 

eixo estruturante a integralidade, princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual 

exigirá que o acadêmico de Enfermagem esteja inserido nas redes de serviços de atenção 

básica e hospitalar de modo a estabelecer um vínculo indissociável ensino/trabalho. O 

curso reformulou seu Projeto Pedagógico do Curso – PPC em 2014, e adotou para 

desenvolver a Metodologia da Problematização - MP valorizando o Arco de Maguerez 

com ênfase nas cinco etapas: observação da realidade, pontos- chave, teorização, hipótese 

de solução e aplicação a realidade. Mas, os professores tem a liberdade de desenvolver a 

estratégia que acreditar se melhor ou proporcionar a aprendizagem significativa. 

Neste relato de experiencia, vivenciado com muita intensidade o segundo 

semestre de 2021.1, durante as aulas de Educação em Saúde no curso de Enfermagem, 
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teve como objetivos: verificar as abordagens de ensinagem desenvolvidas pelos 

professores do curso de enfermagem e identificar quais abordagens pedagógicas são mais 

enfatizadas. 

 

DIALOGANDO COM AS ABORDAGENS DE ENSINAGEM 

Nos últimos anos no Brasil, surgiram diversos estudos, pesquisas e reflexões 

dedicadas às abordagens pedagógicas, escritas também como tendências, concepções, 

manifestações, sendo estas defendidas por diversos autores que têm em comum o ato 

pedagógico na relação da ensinagem e aprendizagem.  

Como exemplo, temos o trabalho organizado pela professora Mizukami (1986), 

que elaborou um estudo sobre o ensino, denominado de “as abordagens do processo”, 

numa visão filosófica, elencando cinco abordagens: tradicional, comportamentalista, 

humanista, cognitivista e sociocultural.  

 

A análise de cada uma das abordagens foi realizada a partir de categorias 

(conceitos) consideradas básicas para a compreensão de cada uma, em seus 

pressupostos e em suas decorrências: homem, mundo, sociedade-cultura, 

conhecimento, educação, escola, ensino aprendizagem, professor-aluno, 

metodologia e avaliação. (MIZUKAMI 1986, p. 5) 

 

Com os estudos de Libâneo (1994; 2000), numa visão pedagógica, temos uma 

classificação das tendências pedagógicas em dois grupos: denominados de liberal, com 

quatro tendências muito conhecidas como Pedagogia tradicional, renovada progressivista, 

renovada não-diretiva e tecnicista; e denominadas progressistas com três tendências: 

pedagogia libertadora, libertária e críticossocial dos conteúdos. Com Luckesi (1994), são 

os mesmos estudos citados em Libâneo. 

 

É necessário esclarecer que as tendências não aprecem em sua forma pura, nem 

sempre são mutuamente exclusivas, nem conseguem captar toda riqueza da 

prática concreta. São aliás, as limitações de qualquer tentativa de classificação. 

De qualquer modo, a classificação e descrição das tendencias poderão 

funcionar como instrumento de analise para o professor avaliar sua prática de 

sala de aula. (LUCKESI, 1994, p.70; LIBANEO, 2000, p. 21). 

 

 No bloco da tendência progressista, da críticossocial dos conteúdos, tem-se a 

valorização de conteúdos vivos, concretos e indissociáveis das realidades sociais. A 

escola é valorizada como espaço de instrumentalização do saber. Neste sentido, Saviani 
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(2013) defende a pedagogia histórico-crítica, que visa “articular um tipo de orientação 

pedagógica que seja crítica sem ser reprodutivista”. 

 Becker (2001) afirma que existem três diferentes formas de representar a relação 

ensino/aprendizagem em sala de aula, que denominou de: pedagogia diretiva, pedagogia 

não-diretiva e pedagogia relacional. Mostra que os modelos são sustentados por 

determinada epistemologia.  

 

A dinamização ou, melhor, a dialetização do processo de aprendizagem exige, 

portanto, dupla atenção do professor. O professor, além de ensinar, precisa 

aprender o que seu aluno já construiu até o momento – condição prévia das 

aprendizagens futuras. Os alunos construirão, a cada dia, a sua discência, 

ensinando aos colegas e ao professor, novas coisas, noções, objetos culturais. 

(BECKER, 2001, p. 27) 

 

“Ensinar, aprender, apreender e processo de ensinagem” são palavras rotineiras 

do vocabulário de inúmeros professores e profissionais da educação em qualquer nível de 

ensino. Mas foi, diante de muito estudo e reflexões, que a palavra ensinagem passou a 

indicar uma prática social complexa efetivada entre os sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem. Ou seja, o professor e o aluno proporcionando a ação do ensinar e do 

aprender, vislumbrando um contrato pedagógico de parceria deliberada e consciente para 

o envolvimento na construção dos saberes em sala de aula. “Ensinagem: termo adotado 

para significar uma situação de ensino da qual necessariamente decorra a aprendizagem 

sendo a parceria entre professor e alunos” (ANASTASIOU, 2003, p. 15). 

Para Scarpato (2004), “quando o professor se preocupa em como ensinar um 

aluno, está implícito o processo de ensino-aprendizagem, pois eles estão conectados”. Em 

qualquer que seja a situação do ensinar e aprender no cotidiano vivenciado, tanto na 

educação sistemática quanto na educação assistemática, esta relação gera um vínculo 

entre quem ensina e quem aprende. Isto porque, na relação de ensinagem e aprendizagem, 

existe a dinâmica da inter-relação com diálogo que favorece a troca de informações entre 

ambos participantes do processo para busca de conhecimento.  

       Para compreender o processo de ensinagem, citamos a ideia de Polity (2002, p. 

29): “Penso que aprender está para a aprendizagem assim como ensinar está para a 

ensinagem, referindo-me à forma processual destes fazeres”. Ao refletir sobre este pensar, 

podemos afirmar que todo professor que procura diversificar a metodologia praticada na 

dinâmica das aulas melhora suas perspectivas, alcança seus objetivos, supera seus 

desafios, muda seu ritmo e se sente mais motivado a continuar o exercício da docência. 
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A metodologia aplicada em qualquer atividade de ensino, em geral, é pensada e 

planejada para conduzir o educando à autoeducação, à emancipação do professor, visto 

que este educando deverá aprender a caminhar sozinho, ou seja, com suas próprias pernas 

e pensar e repensar o seu próprio fazer. É um processo de condução de quem estuda indo 

do estudo dirigido ao supervisionado, até que possa alcançar o estudo livre.  

 

METODOLOGIA 

 Para compreender o processo de estudo e pesquisa desta temática, é importante e 

necessário apresentar o caminho percorrido, inicialmente pela metodologia de ensino e 

de pois de discussões e reflexões, pode se chegar à metodologia da pesquisa. Metodologia 

– do grego método, meta = ao longo de: hodós: via, caminho, organização do pensamento.      

A metodologia da pesquisa para Ghedin e Franco (2008, p. 107), deve constantemente 

proporcionar as bases cientificas das relações estabelecidas entre o ato de pesquisar e as 

novas compreensões que vão surgindo do diálogo do pesquisador com o mundo.  Gil 

(2007, p. 21), metodologia do ensino [...] envolve os procedimentos que devem ser 

adotados pelo professor para alcançar os objetivos, que geralmente são identificados com 

a aprendizagem dos alunos.  

A metodologia é literalmente a explicação minuciosa, detalhada de toda ação 

desenvolvida pelo professor para fazer acontecer uma aula, palestra, oficina e outras, em 

um determinado ambiente educativo. Pode-se afirmar que a metodologia é a junção do 

método com a técnica que explica o passo a passo da ação educativa (EVANGELISTA e 

FERREIRA. 2018, p. 75). 

 Reconhecendo que as metodologias caminham juntas, mas com objeto de estudo 

diferenciados, que se interligam no processo de aprendizagem, pois buscam a construção 

do conhecimento, do aprender a aprender. Demo (2004. p. 14), “a aprendizagem é, pois, 

dinâmica reconstrutiva, de dentro para fora. Quer dizer que o aluno somente aprende se 

reconstruir o conhecimento”. O professor precisa cuidar da aprendizagem do aluno. De 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB Lei Nº 9.394/96, no 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: II – elaborar e cumprir segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; III – zelar pela aprendizagem dos alunos.    

 Como professora do componente curricular: educação em saúde, apresentei para 

a turma do 2º ano do curso de Enfermagem o plano de ensino logo no início do mês de 

agosto de 2021, foi discutido todos os elementos do plano como: ementa, objetivos, 
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conteúdo, metodologia, avaliação e bibliografias obrigatórias. Tudo planejado para o 

semestre 2021.1, e fomos caminhando no processo de ensinagem e aprendizagem com os 

conceitos e aspectos históricos da educação em saúde. Na última semana do mês de agosto 

iniciamos leitura e estudo do artigo sobre Educação em Saúde: concepções ou abordagens 

pedagógicas de Machado e Wanderley (2012), “a educação em saúde no contexto dos 

serviços de saúde pública tem importante dimensões a serem tratadas”. Artigo muito 

interessante, pois além de trazer reflexões significativas sobre os processos educativos no 

contexto das políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, traz para discussão 

algumas concepções e abordagens pedagógicas adotadas pelos profissionais de saúde, tais 

abordagens chamam a atenção de alguns alunos. 

 Como todo planejamento, é flexível, conjuntamente com os alunos foi redefinidas 

as atividades do semestre letivo. Inicialmente foi proposto como atividade acadêmica a 

elaboração de um quadro sinóptico do artigo citado. Este quadro deveria contemplar as 

cinco concepções ou abordagens pedagógicas apresentadas no artigo sobre educação em 

saúde, como segue: transmissão, condicionamento, humanista, cognitivista e 

sociocultural. E, no ato da entrega do quadro deveria se realizar uma Roda de Conversa. 

O quadro sinóptico abaixo foi uma atividade acadêmico com base no artigo estudado. 

Quadro sinótico 1. Resumo do texto educação em saúde e abordagens – Atividade 

Texto: educação em saúde 

Resumo:  

         Subtemas                                                          Resumo dos subtemas 

Os processos educativos no 

contexto das práticas de saúde no 

sus 

 

Revisitando o processo ensino-

aprendizagem 

 

Concepções ou abordagens 

pedagógicas tradicionais. 

Transmissão 

 

 

Condicionamento 

 

 

Humanista 

 

 

Cognitivista 

 

 

Sociocultural 

 

 

Contextualizando a educação 

permanente em saúde na prática das 

equipes de saúde da família 

 

Considerações finais 

 

 

     Fonte: Pesquisadora, 2021. 
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 No início do mês de novembro ao receber os quadros, realizamos a Roda de 

Conversa com os 27 alunos do curso de Enfermagem, foi uma estratégia de discussão 

bem sucedida, com muitas reflexões, sugestões e aprendizado sobre a educação em saúde 

e as concepções ou tendencias pedagógicas que impregna o profissional da saúde, sem 

que o mesmo perceba que o seu modo de agir, tem a ver com uma tendência pedagógica. 

Partindo das discussões com os alunos, nasceu a grande ideia de observar as atividades, 

aulas e ações pedagógicas dos professores do semestre, inclusive as aulas e atividades de 

educação em saúde. 

 Logo, foi feita a proposta na turma para cada aluno observar seis componentes 

curriculares entre os dez que são ofertados no semestre. Eles deveriam observar e escrever 

no quadro sinóptico, em qual abordagem a estratégia desenvolvida se adequava. Após 

receber todos os quadros, ler e analisar cada produção acadêmica, surge o desejo de 

escrever para elaborar um artigo e publicar toda trajetória acadêmica do semestre letivo. 

Percebi que era muito material produzido para não se fazer nada. Então, nasce um relato 

de experiencia sobre o Eixo temático “Educação em Saúde”, experenciado em 2021.1. 

A metodologia da pesquisa, nos conduz aos procedimentos da tipologia da 

pesquisa, foi caracterizada pela abordagem qualitativa e, quanto ao tipo de pesquisa, é de 

campo, utilizando como método de procedimentos o estudo descritivo. Barbosa e Xavier 

(2003, p. 18) afirmam que a abordagem qualitativa pressupõe a previsão de mensuração 

das variáveis preestabelecidas, almejando verificar e explicar sobre outras variáveis.   

Em relação à pesquisa de campo, neste estudo, Marques (2006 p. 54) escreve que 

a pesquisa de campo é uma coleta de dados primários, isto quer dizer que são dados 

retirados diretamente da fonte. Ou seja, buscar no lócus pré-estabelecido para garimpar 

as informações desejadas e alcançar os objetivos. Para Gil (2006, p. 42), o planejamento 

do estudo de campo apresenta muito maior flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que 

seus objetivos sejam formulados ao longo do processo de pesquisa. 

Sendo o lócus de realização das observações para estudo, as salas de aulas da 

Universidade do Estado do Pará – UEPA. Campus XII/Santarém. A UEPA está localizada 

no bairro Aparecida, município de Santarém no estado do Pará, é considerado o mais 

populoso do estado com aproximadamente trezentos mil habitantes.    

Os participantes foram 10 professores ministrantes do eixo temático: Politicas 

Publicas de Saúde e os componentes curriculares: programa de saúde, educação em saúde, 
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sociologia, legislação em enfermagem, farmacologia, patologia, bioquímica, fisiologia 

humana e anatomia humana.  

Utilizou-se como instrumento, a observação das atividades dos professores. As 

observações foram realizadas pelos 27 acadêmicos do curso de Enfermagem regulamente 

matriculados no segundo ano. Os acadêmicos observaram e anotaram em um quadro 

sinóptico organizado com cinco abordagens proposta para a realização das observações 

como segue: tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural.  

O método de procedimento foi o descritivo, ao observar as atividades do professor, 

os alunos descreveram no quadro, em qual abordagem se adequava a ação docente, sem 

nenhuma identificação com nome do professor e nem do componente curricular. Cada 

aluno teve que observar seis componente curricular dentre os dez que foram 

desenvolvidos no período de agosto a novembro de 2021. Toda atividade proposta, só foi 

possível pelo fato da realização das aulas presenciais. Em virtude de vivenciarmos um 

tempo estranho, por causa da pandemia de Covid- 19, o primeiro semestre foi todo online, 

mas neste segundo semestre, voltamos ao presencial ou hibrido. Segue o quadro sinóptico 

que deu base para as observações das atividades. 

 

                           Quadro Sinótico 2. Observação das concepções pedagógicas. 

CONCEPÇÕES Eixo1 Eixo2 Eixo3 Eixo4 Eixo5 Eixo6 Resultado 

Tradicional   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    62 

Comportamentalista  

 

 

 

         26 

Humanista   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     35 

Cognitivista    

 

 

 

       35 

Sociocultural   

 

        31 

                        Fonte: Pesquisadora, 2021. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Ao analisar os quadros sinóptico com as anotações dos alunos sobre as 

abordagens, ficou muito claro, que a “abordagem tradicional” com 62 anotações, ainda é 

valorizada pela maioria dos professores, reconhecendo que o processo educativo 

tradicional, é “centrado no professor”. Na “abordagem comportamentalista” com 26 

anotações, o processo de ensinagem, é centrada na técnica. Na “abordagem humanista”, 
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com 35 anotações, é centrada no aluno, e o professor é, um facilitador da aprendizagem. 

Na “abordagem cognitiva”, com 35 anotações, sobre o aluno que constrói o 

conhecimento, a intervenção pedagógica é contribuir para realização da aprendizagem 

significativa. Na “abordagem sociocultural”, com 31 anotações, relação professor-aluno 

é igualitária e democrática. A educação assume caráter amplo e não se restringe às 

situações formais de ensino-aprendizagem. 

                  Gráfico, 1. Resultado das observações em percentuais 

 

 Fonte: Pesquisadora, 2021 

 O resultado do relato de experiência vivenciado no processo de desenvolvimento 

das aulas, no componente curricular: Educação em Saúde. Mostra, que o curso de 

Enfermagem, mesmo adotando Metodologias Ativas e outras estratégias de ensinagem, 

ainda carrega muito resquício da aula tradicional. 

 Os estudos e pesquisas sobre as abordagens pedagógica de ensinagem, nos 

revelam que 32,80%, dos professores assumem uma postura tradicional ou praticam a 

pedagogia da transmissão. (MACHADO E WANDERLEY. 2012, p. 3). O processo 

educativo está centrado em alguém que sabe e ensina a alguém que não sabe. A lógica é 

a de transmissão de conhecimentos. Penso que o professor age assim porque ele acredita 

que o conhecimento pode ser transmitido para o aluno. Ele acredita no mito da 

transmissão do conhecimento - do conhecimento enquanto forma ou estrutura; não só 

enquanto conteúdo (BEKER. 2001, p. 32). 
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 Em relação a concepção comportamentalista, observamos que 13,76%, as 

anotações observadas, afirmam que diferentemente da abordagem da transmissão. 

Considera os resultados comportamentais, ou seja, as manifestações empíricas e 

operacionais da troca de conhecimentos, atitudes e destrezas (BORDENAVE, 1994). O 

essencial não é o conteúdo da realidade, mas as técnicas (forma) de descoberta e aplicação 

(LIBANEO, p. 23). 

 Na concepção humanista, vem mostrar que 18,52%, as anotações descritas, existe 

uma relação de autodescoberta, entre o aluno e o ensino, o professor será o mediador. 

(POURTOIS E DESMET. 1999, p. 219), não é o mestre que deve dar algo ao aluno, cabe 

ao aluno descobrir de que precisa. Cada professor, desenvolverá seu próprio repertório de 

forma única, decorrente da base perceptual de seu comportamento. As qualidades do 

professor (facilitador) podem ser sintetizadas em autenticidade, compreensão empática. 

(MIZUKAMI, p. 52 e 53). 

 A concepção cognitivista indica que 18,52%, nas observações descritas, os 

caminhos são percorridos pela inteligência (cognição) no processo de construção do 

conhecimento. (MACHADO E WANDERLEY. 2012, p. 3). Numa perspectiva 

construtivista, o indivíduo constrói o conhecimento desde o nascimento até a morte, e a 

finalidade da intervenção pedagógica é contribuir para que desenvolva a capacidade de 

realizar aprendizagens significativas por si mesmo.  A aprendizagem verdadeira se dá no 

exercício operacional da inteligência. Só se realiza realmente quando o aluno elabora seu 

conhecimento. (MIZUKAMI. p. 75). 

 Na concepção sociocultural, 16,40% as anotações observadas, é confirmado que 

existe muita parceria. A interação do professor com os alunos, é simétrica. A relação 

professor- aluno é horizontal e não imposta. É necessário que o educador se torne 

educando e o educando, por sua vez, educador. Quando esta relação não se efetiva, não 

há educação (MIZUKAMI. p. 99).  

       Quadro sinótico 3. Concepções Observadas e Descritas pelos acadêmicos. Representação dos 27 

CONCEPÇÕES Eixo. 

Tradicional/ 

Transmissão 

O método utilizado pelo docente, acontece de forma em que o professor detém 

do saber e transmite ao aluno. Esta disciplina por ser uma visão nova para os 

discentes acaba sendo uma via de transmissão do viés Professor para o aluno. 

Condicionamento/ 

Comportamentalista 

A metodologia utilizada pelo docente é da complementação da teoria com as 

aulas práticas. Nas aulas práticas, os alunos praticam as técnicas para 

realização de exames e procedimentos da Enfermagem e Farmacológicos. 
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Humanista Acontece o método de equidade na relação aluno-professor, nessa matéria os 

alunos tem livre arbítrio de expor suas opiniões e suas vivências no âmbito 

educacional e social, onde ocorre sempre debates à cerca de temas 

provenientes da sociedade.  

Cognitivista 

Professor abre margem para o aluno ter autonomia na aprendizagem, e ali ele 

está apenas auxiliando e aprimorando o conhecimento. Conflitos no 

entendimento dos alunos, pois não estavam preparados para essa metodologia. 

Sociocultural É favorecido a relação aluno-professor, nessa matéria os alunos tem livre 

arbítrio de expor suas opiniões e suas vivências no âmbito educacional e 

social, onde ocorre sempre debates à cerca de temas provenientes da 

sociedade.  

   Fonte: Pesquisadora, 2021. 

Este quadro traz um modelo que representa todos os 27 alunos que observaram e 

fizeram as descrições de acordo com as cinco conceções e ou abordagem pedagógicas 

estudadas, percebendo que é importante e necessário estudar a Educação em Saúde. 

CONCLUSÃO 

O objetivo do estudo foi alcançado, após a análise das anotações observadas pelos 

acadêmicos do curso de Enfermagem, realizou-se uma roda de conversa sobre as 

abordagens, e conclui-se que é necessário e importante, os professores do curso de 

Enfermagem participarem de curso de capacitação sobre as abordagens e ou concepções 

pedagógicas. Viso, que no Projeto Pedagógico do Curso, é descrito uma proposta de 

desenvolvimento das Metodologias Ativas e outras estratégias que possam favorecer uma 

aprendizagem mais significativa.   

 Este estudo e pesquisa desenvolvido durante o semestre letivo de 2021.1, foi 

importante e revelador, trouxe muito aprendizado para todos que estudamos, ensinamos, 

pesquisamos e aprendemos, que existem inúmeras possibilidades ensinagem e 

aprendizagem. Seja qual for a nomenclatura do processo pedagógico de ensinagem como: 

abordagem, tendência, concepção, epistemologia, modelo, pedagogia e outas. O mais 

importante é, saber fazer acontecer o aprender a aprender. O professor precisa cuidar da 

aprendizagem do estudante.  

 A aula expositiva é uma estratégia importante e necessária no contexto da sala de 

aula, mas se for muito longa, é considerada tradicional e sem muito aprendizado. A aula 

deve ser expositiva dialogada e sempre ser acompanhada de estratégias combinadas e 

adaptadas aos diferentes contextos.  
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CAPÍTULO 7 
 

PRÁTICAS DE LETRAMENTO E AÇÃO DOCENTE: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA ESFERA DIGITAL 
DURANTE O ENSINO REMOTO 

 
Ingrid Souza Santos e Úrsula Cunha Anecleto 

 
RESUMO: O momento de pandemia do novo coronavírus, vivenciado desde 
2020, provocou modificações em diversas atividades sociais, dentre elas a 
ação docente que, devido ao status de isolamento físico, passou a ser 
realizada, de forma mais sistemática, por mediação das tecnologias digitais. 
Nesse sentido, o deslocamento da sala de aula física para a virtual ocasionou 
mudanças quanto ao acionamento de práticas de linguagem nos processos 
de ensino de língua, contribuindo para a (re)organização de situações 
didáticas que dialoguem com uma maior diversidade de textos. Este artigo, 
resultado parcial do percurso teórico-metodológico de um projeto de 
Iniciação Científica, em estágio inicial de realização em uma instituição pública 
de ensino superior, no estado da Bahia, tem como objetivo refletir sobre as 
contribuições e os desafios que as tecnologias digitais ofereceram para 
professores de linguagem da rede estadual de ensino, na Bahia, durante a 
realização de atividades textuais com os estudantes no período de Ensino 
Remoto Emergencial. Teoricamente, a pesquisa ancora-se nos estudos sobre 
tecnologias digitais, práticas de letramento e formação docente. 
Metodologicamente, partirmos da abordagem qualitativa, do tipo pesquisa 
explicativa, que será interpretada a partir do método análise de conteúdo 
categorial. Como dispositivos para a construção de informações, optamos 
pela aplicação de questionário on-line com os participantes da pesquisa, 
devido ao momento pandêmico, e a utilização do software Nvivo, para a 
sistematização dos dados e das informações. Esperamos que este estudo 
oportunize ampliar reflexões sobre a realização de práticas pedagógicas na 
área de linguagem durante o ERE, no sentido de subsidiar discussões sobre 
o ensino de língua em/por contextos digitais, para além desse momento 
pandêmico. 
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INTRODUÇÃO 

A proliferação da Covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus – em vários 

países do mundo, inclusive no Brasil, nos oportunizou a possibilidade de reorganização dos 

modos interativos em diversas atividades sociais, dentre elas destacamos as educativas. Com 

isso, foram modificados espaços-tempos formativos, ampliando as formas de atuação do 

professor frente às atividades de ensino, o que reverberou em outros espaços didáticos para a 

construção de conhecimentos, para além da materialidade física da escola. 

Isso nos convidou a (re)pensar sobre metodologias de ensino, artefatos pedagógicos e 

materiais didáticos para a realização da aula, tendo em vista que, ao invés de uma sala de aula 

como a conhecemos convencionalmente, em que professor e estudantes ocupam o mesmo 

espaço físico, com carteiras geralmente enfileiradas e utilização de mídias quase que 

exclusivamente impressas,  foi necessária a inclusão de dispositivos das Tecnologias Digitais 

(TD) que, de forma repentina, passaram a fazer parte da prática pedagógica do professor e da 

rotina de estudo dos alunos sem que, ao menos, muitas dessas pessoas já tivessem uma 

ambientação pedagógica para a utilização desses meios.  

Embora compreendamos que as TD já são utilizadas, principalmente as tecnologias 

móveis, a exemplo dos smartphones, por muitas pessoas diariamente em diferentes contextos 

sociais, na prática pedagógica, em momento anterior ao Ensino Remoto Emergencial (ERE), 

ainda representava um desafio a inclusão dessas tecnologias como meios para a construção do 

conhecimento, de forma colaborativa, crítica e emancipatória, tanto pela escassez de políticas 

públicas em relação à formação de professores, pela limitada infraestrutura de muitas escolas 

públicas no estado da Bahia e de recursos tecnológicos nessas instituições de ensino, como pela 

falta de inclusão digital de estudantes, principalmente os que moram distantes dos grandes 

centros urbanos. 

Por entendermos esses artefatos como produtos de uma sociedade e seus usos como 

meios potencializadores da ação e da comunicativa humana, escolhemos como recorte 

epistemológico para a pesquisa de iniciação científica, em desenvolvimento, o caráter político-

filosófico das TD, no sentido de proporcionar uma reflexão problematizadora sobre o espaço 

on-line e as formas multilineares para a construção de conhecimento em rede, características 

do ciberespaço.  Como apresenta Lemos (2002, p. 137), o ciberespaço é “[…] o lugar onde 

estamos quando entramos num ambiente simulado (realidade virtual), e como conjunto de redes 

de computadores, interligados ou não em todo o planeta, a internet”. 

Esse local de fluxo, a partir das TD, amplifica, exterioriza e modifica muitas funções 
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cognitivas do ser humano, a exemplo da memória, da linguagem e da imaginação. Por isso, o 

ciberespaço pode constituir-se como um ideal de espaço imaterial, desterritorializado, de bases 

cooperativas, acessos instantâneos e multiplicidade de interação. Entretanto, apesar de revelar-

se como um local de fluxo, onde os interactantes produzem, compartilham e se conectam, a 

participação nesses locais requer de professores e de estudantes uma postura crítica em relação 

às práticas textuais, o que ratifica a importância das perspectivas filosóficas e políticas da 

utilização das TD em contextos educativos. 

Nesse sentido, quanto à perspectiva filosófica, as TD apresentam-se como meios para a 

realização de atividades humanas, através do conhecimento de recursos, interfaces e ambientes 

digitais, tais como aplicativos utilizados para a realização da aula on-line durante o ERE 

(Google Meet, Zoom, dentre outros), o que se constituiu como etapa inicial para ações 

educacionais no ciberespaço. Também, representam a própria atividade humana, a partir de 

ações físicas (realização de atividades de trabalho, por exemplo, a aula de Língua Portuguesa), 

ações comunicativas (promoção de interação entre professores, estudantes, gestão escolar, 

família etc.) e ações intelectuais (construção e compartilhamento de conhecimento nas aulas 

on-line e em outras temporalidades).  

Em relação ao aspecto político, a partir do ERE, notícias divulgadas nas mídias 

impressas e digitais nos apontaram a necessidade de maior democratização da infraestrutura 

material (rede de banda larga ou pacote de dados móveis, com maior capacidade de acesso aos 

ambientes virtuais) e dos recursos técnicos (acesso a smartphones, tablets, notebooks) para a 

realização de atividades educacionais mediadas pelas TD, com vistas à inclusão e à modificação 

do status quo social de muitos estudantes, que se encontram em situação de exclusão digital, 

principalmente aqueles que frequentam escolas públicas em cidades e/ou bairros periféricos no 

estado da Bahia.  

Ademais dessas constatações iniciais, as TD fizeram emergir outros processos 

interativos, possibilitando aos atores educacionais participarem de comunicações on-line 

nas/por ambientes digitais (tais como redes sociais, aplicativos de mensagens, blogs, 

plataformas virtuais etc.), que se caracterizam, geralmente, como espaços abertos, ampliando 

os canais de participação (individual ou coletiva) das pessoas por múltiplas linguagens, 

modalidades textuais e práticas de letramento. Partimos da concepção de letramento(s) como 

conjunto de práticas de linguagem, que envolvem a leitura, a escrita e a oralidade de forma 

interconectada, e cujos modos específicos de funcionamento têm implicações importantes para 

as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e 

de poder (KLEIMAN, 1995).  
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Nos contextos das atividades educativas, práticas de letramento – imersão dos alunos 

em múltiplas práticas de linguagem e de mídias, a partir de situações sociocomunicativas – 

devem levar em conta os diferentes contextos internacionais dos quais estudantes participam 

em suas vidas cotidianas, dentre eles os mediadas pelas TD. Assim, as práticas de letramento 

não são consideradas como “[...] uma habilidade “neutra”, técnica, e a conceitualização do 

letramento, ao contrário, como uma prática ideológica, envolvida em relações de poder e 

incrustrada em significados e práticas culturais específicos. (STREET, 2014, p. 17). 

A concepção de letramento(s) como resultado de ações sociais nos leva a valorizar as 

práticas de linguagem dos estudantes, sejam elas escolares ou não escolares (STREET, 2014), 

realizadas por diversas esferas públicas, inclusive as que possuem itinerâncias e trânsitos na 

cultura digital. Assim, diante da multiplicidade de letramentos, o professor é convidado a 

considerar, em seu fazer cotidiano, atividades didáticas que contribuam para que os estudantes 

desenvolvam habilidades textuais necessárias a uma atitude crítica, analítica e autoral perante 

diversidades e singularidades interativas características também das esferas digitais, fato que 

ficou evidenciado durante o ERE. 

Entretanto, como sujeito mediador entre artefatos culturais e reverberações 

socioeducacionais das diversas práticas de letramento mediadas pelas TD, temos o professor, 

um dos agentes da cultura escolar e organizador das redes de conhecimento, com a finalidade 

de promover, na sala de aula tanto em sua realização on-line ou presencial, uma democracia 

interativa. Na cultura digital, o professor “torna-se um animador da inteligência coletiva dos 

grupos que estão a seu encargo. Sua atividade está centrada no acompanhamento e na gestão 

das aprendizagens” (LÉVY, 2014, p. 173, grifos do autor). 

A partir desse papel docente, conforme apresentado por Lévy (2014), ressaltamos que 

durante a atividade profissional do professor serão necessárias mudanças em relação a 

metodologias de ensino, à concepção educacional e à utilização de materiais didáticos para a 

realização da aula, o que se tornou essencial durante o ERE. No entanto, por vezes, modificar 

o fazer pedagógica, principalmente de forma tão rápida como ocorreu durante o período 

pandêmico, pode gerar insegurança e até “[...] certa tensão que ainda existe em relação à 

descentralização do papel do professor e a modificação de metodologias de ensino, a partir do 

advento das tecnologias” (ANECLETO, 2018, p. 296).  

Dessa forma, refletir sobre a prática do professor, proporcionando ao docente um espaço 

de fala e de reflexão sobre suas próprias ações, pode convergir para um movimento de 

redefinição da profissão, alicerçada nas experiências profissionais e em um contínuo incentivo 

à produção de conhecimento, ao desenvolvimento de habilidades e de atitudes que estimulem 
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perspectivas crítico-reflexivas para a construção de pensamentos autônomos (NÓVOA, 2002). 

Este artigo, a partir da apresentação das etapas iniciais do projeto de iniciação científica 

intitulado “Práticas de Letramento e Ação Docente: desafios e possibilidades na esfera digital 

durante o Ensino Remoto Emergencial”, representa uma das possibilidades de reflexão sobre a 

atividade docente durante o ERE, a partir da escuta sensível ao professor de Língua Portuguesa 

que atua em escolas públicas estaduais na Bahia. 

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa supracitada, partimos da seguinte questão 

problematizadora: quais contribuições e desafios as tecnologias digitais ofereceram para a 

realização da prática pedagógica on-line do professor de Língua Portuguesa, durante o Ensino 

Remoto Emergencial, em escolas públicas estaduais baianas? Como objetivo geral da pesquisa 

de iniciação científica, apresentamos: refletir sobre as contribuições e os desafios que as 

tecnologias digitais ofereceram para professores de linguagem da rede estadual de ensino, na 

Bahia, durante a realização de atividades textuais com os estudantes no período de Ensino 

Remoto Emergencial.  

Os participantes da pesquisa serão professores que atuam com o componente Língua 

Portuguesa nos Anos Finais do Ensino Fundamental, em escolas públicas da rede estadual de 

ensino, em um município do interior da Bahia, que devem participar de forma voluntária da 

pesquisa. No primeiro momento, por meio do e-mail institucional das escolas, será enviada uma 

carta convite para os professores se integrarem ao projeto. Em seguida, após a anuência dos 

professores, será socializado o link para o questionário on-line, via Google Forms, no qual são 

apresentados temática da pesquisa, objetivo, metodologia, resultados esperados, bem como 

procedimentos éticos, tais como: a garantia de anonimato para os participantes; a possibilidade 

de não permanecer na pesquisa, caso deseje interromper o processo a qualquer momento; o 

compromisso de socialização dos resultados da pesquisa com as escolas participantes. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos (CEP) da 

Instituição de Ensino Superior onde as pesquisadoras atuam e está subscrita pelo CAAE: 

43193521.0.0000.0053. 

 Após o preenchimento das questões do Google Forms, inicialmente previsto para os 

meses de fevereiro e março de 2022, procederemos à etapa de levamento e de análise das 

informações reverberadas por esse dispositivo de pesquisa, tendo como método a análise de 

conteúdo categorial. A análise de conteúdo corresponde a um conjunto de meios metodológicos 
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com a finalidade de estabelecer uma interação com os discursos produzidos por pessoas ou 

presentes em documentos (BARDIN, 2011), por uma perspectiva descritiva e crítica. A partir 

desse método, teremos as seguintes etapas: pré-análise (organização e exploração das respostas 

dos professores ao questionário, a ser aplicado), exploração do material (compreensão das 

respostas dos professores, pelas pesquisadoras, a partir da construção de inferências sobre o 

conteúdo), codificação e tratamento dos resultados interpretados (análise das informações 

construídas, após o mapeamento das respostas ao questionário, à luz das categorias emergidas 

na pesquisa, através do software Nvivo). 

Nesse sentido, terão destaque aspectos qualitativos e explicativos. Isto é: esperamos 

qualificar as impressões dos professores participantes sobre temáticas que versam a respeito 

das tecnologias digitais, formação de professores, prática pedagógica, letramentos em contextos 

digitais, Ensino Remoto Emergencial; procuramos mapear, a partir das respostas dos 

professores ao questionário on-line, quais atividades de linguagem foram mais realizadas 

durante o ERE; pretendemos, a partir dos resultados da pesquisa, contribuir para um revisitar 

de práticas pedagógicas mediadas pelas TD, para além da atividade remota, mas também 

suscitada por essa temporalidade.  

Como forma de sistematizar essas informações, será utilizado o software para pesquisa 

qualitativa Nvivo: “[…] um programa para análise de informação qualitativa que integra as 

principais ferramentas para o trabalho com documentos textuais, multimétodo e dados 

bibliográficos” (ALVES; FIGUEIREDO FILHO; HENRIQUE, 2015, p. 125). A utilização de 

softwares para a análise de informações em pesquisas qualitativas apresenta algumas vantagens, 

tais como a possibilidade de verificação das interpretações do pesquisador de forma rápida, gerando 

ganhos de consistência; com a automatização de tarefas mecânicas, há ganho de tempo ao pesquisador 

para dedicar-se ao processo interpretativo; disponibilização de interfaces gráficas, o que permite uma 

representação dos achados adequada à apresentação visual dos resultados encontrados (BRAGA el al., 

2018). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Para cumprir o objetivo da pesquisa de iniciação científica e responder à questão de 

investigação proposta no projeto, será utilizado como dispositivo o questionário on-line, a ser 

socializado com os professores via Google Forms. O questionário, conforme apresentam Fink 

e Kosecoff (1985, p. 13 apud GÜNTER, 2003, p. 1), corresponde a um “método para coletar 

informações de pessoas acerca de suas idéias, sentimentos, planos, crenças, bem como origem 
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social, educacional e financeira”. Assim, é organizado a partir de um conjunto de perguntas que 

versam sobre uma determinada temática específica e delimitada, a priori. 

Ao elaborarmos esse dispositivo, levamos em conta quais conhecimentos desejávamos 

construir junto aos professores participantes e nos preocupamos com a construção de cada item, 

para que os enunciados das questões não fossem ambíguos e, com isso, pouco abordassem as 

temáticas pretendidas ou gerassem dúvidas ao professor, no momento de respondê-las. Por isso, 

cada questão que compõe o formulário foi revisada pelas pesquisadoras e, para serem validadas 

e/ou reescritas, fizemos um pré-teste com cinco professores de Língua Portuguesa, que foram 

voluntários nessa fase, mas não farão parte da pesquisa. Essa etapa foi realizada em dezembro 

de 2021. 

As perguntas que compõem o questionário foram dispostas por uma sequência lógica e 

com continuidade temática, conforme destaca Günter (2003). Também, primamos por questões 

formuladas de maneira clara, concreta e precisa; para que cada pergunta tivesse como 

centralidade uma única ideia temática; por enunciados que não fossem condicionantes a 

respostas possivelmente desejáveis pelas pesquisadoras (GIL, 2008). Então, foram organizadas 

oito seções retóricas, a partir de especificações sobre o projeto de pesquisa em si, a anuência 

para participar da pesquisa, questões sobre o ERE, dentre outras. A seguir, de forma descritivo-

explicativa, serão apresentadas as partes do dispositivo. 

 Na seção 1, apresentamos, de forma resumida, o projeto e sua estrutura, informamos a 

instituição a qual pertencem as pesquisadas, incluímos informação sobre a aprovação do CEP 

e o contato das pesquisadoras para esclarecimento de dúvidas e/ou apresentação de sugestões. 

A seção 2, intitulada anuência para participar da pesquisa, o professor foi convidado a ratificar 

a vontade de prosseguir com a resposta ao questionário, assinalando positivamente, caso fosse 

essa a escolha. Entretanto, se o professor, após a leitura da descrição da pesquisa (que também 

constará no e-mail convite a ser enviado para a escola), resolva desvincular-se do projeto, 

deverá assinalar negativamente e, assim, enviar o formulário, encerrando a sua participação. 

Das seções 3 a 6, pretendemos dialogar, de forma mais pontual, sobre a realização do 

ERE, a partir de algumas vertentes metodológicas e práticas. Essas seções contêm, em sua 

maioria, questões fechadas, com respostas únicas ou com mais de uma opção a ser assinalada; 

as questões abertas são em menor quantidade e propõem relatos curtos de experiência, caso o 

professor tenha o desejo de compartilhá-las. Em caso negativo, basta o professor responder 

NÃO SE APLICA e prosseguir com a leitura da próxima questão.  

Na seção 3, intitulada CONHECENDO O(A) PROFESSOR(A) PARTICIPANTE, 

perguntamos sobre o local de atuação do professor, nível de ensino em que atua, espaço onde é 
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situada a unidade escolar, carga horária de trabalho, tempo de serviço e qual a maior titulação 

que possui. Com esses questionamentos, temos a intenção de, mesmo que através de um recorte 

limitado, conhecer um pouco mais o partícipe da pesquisa para, assim, elaborar inferências que 

sejam contextualizadas e situadas à realidade dessas pessoas. A seção 4, que tem como título 

DIALOGANDO SOBRE O PLANEJAMENTO PARA O ENSINO, questiona-se sobre a 

elaboração do planejamento pedagógica para a ação do professor, tanto em período anterior ao 

ERE quanto ao que vivenciou entre 2020-2021.  

Para a elaboração das questões, partimos da concepção de planejamento como um 

processo para tomada de decisão do professor em relação ao trabalho pedagógico cotidiano, o 

que envolve ações dos atores educacionais e o conhecimento das situações de ensino e de 

aprendizagem, proporcionadas pela interação entre professor, estudante, gestão, comunidade 

externa etc.  (PADILHA, 1998). Nesse sentido, são apresentadas perguntas sobe carga horária 

destinadas ao planejamento, forma de elaboração (individual ou coletiva), quais gêneros 

textuais e discursivos são incluídos no plano didático, inclusive os que circulam na esfera 

digital, e quais modificações foram necessárias ao planejamento para a realização das aulas on-

line.  

Quanto à seção 5, com o título DIALOGANDO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA, 

perguntou-se sobre o movimento de transposição didática do planejamento para a realidade da 

aula por meio das interfaces digitais, com atenção às aprendizagens, às dificuldades, às 

descobertas e aos processos formativos ocorridos durante o ERE. A transposição didática, 

realizada pelo professor, tem por objetivo tornar o conhecimento científico mais acessível para 

o estudante. Para tanto, conforme apresenta Chevallard (1991), é importante levar em conta nesse 

processo a forma como o conteúdo é apresentando em sala de aula, a partir da contextualização com a 

realidade dos estudantes; a utilização da linguagem pelo professor de acordo com os níveis de 

escolarização em que atua; e os objetos de aprendizagem do componente curricular ministrado. 

A seção 6, intitulada DIALOGANDO SOBRE TECNOLOGIAS DIGITAIS E 

PRÁTICAS DE LETRAMENTO, as perguntas têm como enfoque a avaliação do professor 

sobre o trabalho com textos, mediado pelas TD. A partir da concepção de tecnologias digitais 

como linguagem, que ultrapassam apenas o caráter técnico-instrumental do uso de 

equipamentos, a problemática das questões tem como escopo a realização das atividades 

textuais na cultura digital. Assim, perguntamos sobre o desenvolvimento das aulas mediadas 

pela internet (redes de computadores, interconectados), por meio das TD; sobre a utilização de 

interfaces durante as aulas on-line, entendo-as como a conexão entre humanos e a máquina, o 

que representa a porta de entrada para o ciberespaço (SANTAELLA, 2003); sobre a realização 
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de práticas de letramento por meio de textos da esfera digital, como forma de sociabilidade nas 

esferas digitais. 

Quase concluindo o preenchimento do questionário, a seção 7, com o título 

FINALIZANDO A INTERAÇÃO, tem a explicação sobre um curso de formação continuada, 

na modalidade de Extensão, a ser ofertado pelas pesquisadoras para os participantes que tiverem 

interesse em participar, após a conclusão da pesquisa. Trata-se de uma formação com carga 

horária de 40 horas, no formato virtual Mooc (cursos on-line abertos massivos), desenvolvida 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle da instituição. E, por fim, na seção 8, é 

apresentado, mais uma vez, o agradecimento pela participação dos professores na pesquisa. 

Com o questionário, portanto, temos como pretensão conhecer os professores 

participantes da pesquisa em relação a aspectos quanto à atuação e à formação profissional; 

quanto à construção de estratégias para a elaboração do planejamento escolar para as aulas 

mediadas pelas TD; quanto à práxis pedagógica para o ensino de práticas textuais em/por 

ambientes virtuais. Essas informações, após serem analisadas e categorizadas, servirão de base 

para a socialização dos achados da pesquisa por meio de artigos científicos em revista e em 

livros e apresentação de comunicações orais em eventos. Também, para a construção do curso 

de formação continuidade supracitado, que corresponderá a segunda etapa do projeto de 

iniciação científica, a ser realizada a partir de julho de 2022, conforme cronograma de trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

 

Para a realização da pesquisa de iniciação científica supracitada, temos como pretensão 

refletir sobre a escola como um espaço multifocal para a construção/ressignificação de 

conhecimentos e de práticas de letramento, que também devem ser mediadas pelas TD, para 

além do momento da realização do Ensino Remoto Emergencial. Por essa perspectiva, 

atentamo-nos para a prática pedagógica do professor de Língua Portuguesa, realizada durante 

as aulas on-line, no momento pandêmico, com maior atenção para o desenvolvimento de 

atividades de leitura, de escrita e de oralidade em ambientes virtuais.  

Como enfatizam Barton e Lee (2015), o mundo é cada vez mais mediado pelo texto, e 

as TD ocupam espaço essencial nessa mediação; portanto, exige que os estudantes sejam 

capazes de interpretar e de produzir, criticamente, ações comunicativas; que se responsabilizem 

pelo que dizem; que possam usar a palavra de forma ética e autoral. Nessa perspectiva, a partir 

do desenvolvimento da pesquisa, ainda em estágio inicial, aspiramos organizar um mapeamento 

de atividades pedagógicas realizadas pelos professores no ciberespaço, o que potencializará a 
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visualização de informações relevantes para a construção de propostas pedagógicas 

textualmente engajadas na cultura digital, no período pós-ensino remoto emergencial.  

Por conseguinte, intentamos conhecer quais foram as aprendizagens do professor 

durante o processo de planejamento e de transposição didática dos conteúdos nas aulas on-line, 

além de refletir sobre as dificuldades, enfrentamentos, desafios, deslocamentos em relação ao 

fazer docente e à própria concepção do ato pedagógico aula durante o ERE, o que poderá 

proporcionar outros devires educacionais no período pós-pandemia.  
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CAPÍTULO 8 
 

AS VANTAGENS DE SER INVISÍVEL: ANÁLISE FÍLMICA 
REFERENCIADA NA GESTALT-TERAPIA 

 
Verônica Alves dos Santos Conceição, Maria Salete Peixoto Gonçalves 
e Maria Evanilde Barbosa Sobrinho 

 
RESUMO: O artigo apresenta uma análise fílmica de “As Vantagens de ser 
Invisível” que narra a história de um jovem tímido e seu ingresso na High 
School, o equivalente ao Ensino Médio no Brasil. A fase de transição escolar 
foi utilizada como pano de fundo na narrativa para tematizar a solidão, a 
dificuldade de ajustamento ao ambiente, o desafio em iniciar e manter 
relações interpessoais saudáveis e as formas criativas de lidar com um 
passado marcado por traumas, abusos físicos e emocionais e que, por vezes, 
marcam o desenvolvimento de adolescentes. Com base nos conhecimentos 
do campo da Gestalt-terapia, o estudo assume como objetivo fazer uma 
análise interpretativa-indutiva da dinâmica de funcionamento das 
personagens, ao tempo em que aponta as possibilidades e as estratégias de 
superação representadas pelo protagonista da produção para o cinema. A 
metodologia seguiu a elaboração de dois eixos analíticos, um interno com 
enfoque na narrativa do filme e o outro externo voltado para o contexto socio-
histórico de produção do enredo. Os resultados apontam a capacidade 
humana em acionar a adapatação criativa para dar seguimento à vida e 
enxergar formar criativas de superação e autocontrole. 
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INTRODUÇÃO 

O livro The Perks of Being a Wallflower (2012), de Stephen Chbosky, recebeu uma 

adaptação para o cinema e foi lançado no Brasil com o título As Vantagens de Ser Invisível 

(2012) tendo como diretor o próprio autor e como produtores cinematográficos Smith, R., 

Halfon, L., Malkovich, J. Uma produção americana, onde o enredo ocorre em um contexto 

escolar estadunidense, mas que  ganha espaço, desperta críticas e resenhas no Brasil por abordar 

temas polêmicos vivenciados em um mundo globalizado e socializado por humanos em busca 

de respostas criativas aos entraves impostos pelo meio. 

Tematiza a solidão, a dificuldade de adaptação ao ambiente social, o desafio em iniciar 

e manter relações interpessoais saudáveis e as formas criativas de lidar com um passado 

marcado por traumas, abusos físicos e emocionais e que, por vezes, marcam o desenvolvimento 

de adolescentes.  Ao tempo em que aponta possibilidades e estratégias de superação 

representadas pelo protagonista da produção para o cinema.   

Charlie (Logan Lerman) é um jovem que acabou de perder seu melhor amigo, que 

cometeu suicídio, e com esse acontecimento ele tem dificuldades para interagir em sua nova 

escola. Com os nervos à flor da pele, ele se sente deslocado no ambiente, querendo passar 

despercebido, invisível para todos. Seu professor de literatura, no entanto, acredita nele e o vê 

como um gênio. Mas Charlie continua a pensar pouco de si, até o dia em que dois amigos, 

Patrick (Ezra Miller) e Sam (Emma Watson), passam a andar com ele. Esses veteranos ajudam 

Charlie a passar por esse momento. 

Uma produção artística especialmente interessante de ser analisada com o aporte teórico 

da Gestalt-terapia onde o homem é compreendido como um ser de fronteiras. Nesse sentido, 

viver envolve conviver; estar com o outro sem deixar se ser você mesmo. Ainda, como disse o 

próprio Charlie “[..] não podemos escolher ou consertar o nosso passado, mas ele não pode 

determinar nosso futuro”. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia de análise fílmica utilizada neste estudo considerou os aspectos internos 

e externos da produção cinematográfica de As Vantagens de Ser Invisível (2012) como eixos 

que se complementam para compor um todo integrado e possibilitar inúmeras interpretações e 

releituras a partir de variadas abordagens teóricas. O eixo interno, marcado pela linguagem e 

pelos espaços geográficos, dá forma à produção audiovisual, ao passo em que o eixo externo 

indica a sua temporalidade.  
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A análise dos aspectos internos precedeu de uma decomposição dos elementos 

constitutivos da produção. Para isso, foi necessário identificar e desvincular os planos, as 

sequências e os enquadramentos das cenas principais, dos sons e dos quadros que constituem o 

filme com vistas à compreensão dos elementos e interpretação das mensagens transmitidas. 

O momento da análise voltada ao eixo interno seguiu-se a metodologia indicada por 

Penafria (2009). No primeiro enfoque, considerou-se o visual/sonoro do filme atentando-se para 

os sons utilizados, os momentos em que são ouvidos e a posição da câmara em relação ao objeto 

do filme. No segundo passo, o enfoque volta-se ao sentido da narrativa por identificar o tipo de 

narrador predominante na produção, se narrador-personagem, narrador-observador ou narrador 

onisciente. O terceiro passo assume uma análise mais sutil que busca desvendar o sentido 

ideológico do filme, nesse direção se pretente “verificar qual a posição/ideologia/mensagem do 

filme/realizador em relação ao(s) tema(s) do filme” (PENAFRIA, 2009, p. 09). 

Parece evidente que, a análise interna desvela a obra cinematográfica enquanto uma 

produção individual e singular, portanto tem um lugar valioso em uma análise fílmica. 

Entretanto, nenhuma produção para o cinema ocorre à revelia do seu contexto social, cultural, 

econômico, político, estético e tecnológico. Nesse sentido, a análise dos aspectos que compõem 

o eixo externo reclama sua presença importante em um trabalho científico.  

Logo, a metodologia que indicou o caminho da análise externa foi a de pesquisa 

bibliográfica que tematizaram as decisões governamentais e políticas da época, os aspectos 

geográficos e históricos e toda a estrutura de poder que são abordados no filme e desenham sua 

existência como obra de ficção ou documentário.   

O entrelaçamento dos aspectos internos do filme e dos aspectos externos que inspiraram 

e possibilitaram a produção fílmica foi delineado pelos procedimentos metodológicos de análise 

interpretativa-dedutiva da narrativa e da pesquisa bibliográfica que iluminaram o cenário em 

que o filme nasceu, foi produzido e entrou em cartaz.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Gestalt-terapia é uma abordagem teórica no âmbito da psicologia que surgiu através 

da ruptura do movimento dos criadores com Freud e a Psicanálise. Fundada nos Estados Unidos, 

e com abordagens humanista, fenomenológica e existencial, a Gestalt-terapia também possui 

algumas semelhanças com a Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). A palavra gestalt significa 

“forma”, sendo a escola da Gestalt, essencialmente, a “escola da forma”. 

A abordagem considera o homem como uma totalidade unificada que se autorregula a 

partir da interação com o meio (ambiente, escola, trabalho etc), ou seja, o homem ao ter contato 
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com o meio, sendo uma unidade unificada irá se autorregular, mudar, se formar, tudo de acordo 

com esse contato, o qual pode ser considerado como o paradigma fundamental da Gestalt-

terapia. Desta forma, o contato do indivíduo com o meio é necessário para o crescimento, 

gerando mudanças que lhes são importantes e necessárias.  

Todavia, o fluxo do contato nem sempre ocorre como deveria, podendo gerar um 

desajuste na relação do indivíduo com o meio, chamado de interrupção de contato ou bloqueio 

de contato. A interrupção de contato verifica-se na fronteira de contato, lugar onde o encontro 

organismo/meio acontece, podendo ser considerado um sintoma que mostra uma perda de 

confiança em seu potencial criativo e, só após ser cuidada, o indivíduo conseguirá se ajustar 

criativamente e colocar-se novamente na vida de forma saudável. 

O pensamento criativo ou ajustamento criativo é a capacidade de utilizar outros meios 

para satisfazer algo que não foi resolvido. Nesse conceito pode-se notar que a forma de ajuste 

que visa o equilíbrio entre aquilo que se deseja ou de que se precisa e as possibilidades 

existentes no meio, não é um modo padronizado ou mecânico de buscar o equilíbrio. Para que 

a autorregulação ocorra é imprescindível que o ser humano conte com seu potencial criativo 

para inventar outros modos e ser um agente criador nesse processo interacional de ser alguém 

que habita e se realiza no mundo (FRAZÃO; FUKUMITSU, 2014). 

O ajustamento criativo não é o esquecimento de memórias ou atos que foram negativos 

na vida do indivíduo, mas um processo necessário que todos os indivíduos devem passar para 

chegar a um equilíbrio dinâmico no campo organismo e meio. 

A autorregulação organísmica é uma potencialidade do organismo, uma forma do 

organismo lidar com o meio a fim de  buscar uma autoatualização ou seja, é uma forma criativa 

do organismo para lidar com o que ele está passando no momento. O ser humano busca em todo 

tempo o equilíbrio, o organismo se organiza a fim de buscar maneiras de satisfazer as suas 

principais necessidades. A homeostase ou processo de autorregulação organísmica diz respeito 

a totalidade do organismo em sua interação com o meio, faz menção não apenas às necessidades 

biológicas, mas também às psicológicas. 

Nesse processo de autorregulação, a noção da frustração pode ser percebida como algo 

que não paralisa o ser humano que não teve a sua necessidade atendida gerando assim um 

desequilíbrio, levando-o a criar outros recursos e alternativas para voltar a se autorregular. Essa 

necessidade de buscar outras formas de satisfação é, como já mencionado anteriormente, o 

ajustamento criativo, uma forma de buscar o equilíbrio entre aquilo que se deseja e as 

possibilidades existentes no mundo, o homem se torna um agente criador no processo de 

interação com o meio em que vive. 
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Perder a criatividade implica na perda da capacidade de uma pessoa se autorregular e 

viver a vida de maneira mais prazerosa lidando com as situações que aparecem e sabendo como 

agir naquela situação, reinventando a sua maneira de estar no mundo a cada momento. A 

homeostase é esse modo de equilíbrio dinâmico, em constante movimentação a fim de buscar 

o equilíbrio. Estar vivo e buscar satisfazer as necessidades é saber lidar com as escolhas e 

deliberações que surgem. O desequilíbrio passa a ser visto como uma necessidade a ser 

corrigida. 

A produção para o cinema da obra As Vantagens de Ser Invisível transmite inicialmente 

a impressão de ser apenas mais um filme estadunidense adolescente, no entanto aborda 

inúmeros assuntos surpreendentes e impactantes como abuso sexual, pedofilia, agressão, 

homofobia dentre outros.  

O filme apresenta a vida conturbada do protagonista, Charlie, que perdeu seu único 

amigo que cometeu suicídio e agora se matricula na High School, equivalente ao Ensino Médio 

no Brasil. O protagonista tem o objetivo de passar despercebido, invisível em toda a trajetória 

escolar, porém ele faz uma amizade improvável com veteranos do seu colégio e a partir daí o 

enredo se desenvolve com a nova vida do protagonista, agora compartilhada com amigos com 

quem se sente visto e pertencente a um grupo. 

A projeção é a forma que o indivíduo joga no mundo a responsabilidade daquilo que 

deve ser do sujeito e foi isso que Charlie acabou fazendo tentando ser invisível durante ao 

ensino médio quando ele perdeu seu amigo, ele queria ser invisível. Lembrando também que a 

projeção é um mecanismo de defesa utilizada de forma sistemática e estereotipada que está 

relacionado com o comportamento de Charlie e a forma que ele achava de se “ser invisível” 

para tudo aquilo que ele estava vivendo com a perda do seu único amigo era uma forma dele se 

defender. 

Charlie desde o começo apresenta sinais de transtornos psíquicos como crises, 

alucinações e lapsos de memória, várias dessas alucinações trazem a imagem da tia do 

protagonista, que faleceu quando o mesmo era criança, a qual ele diz ser “sua pessoa favorita”, 

fazendo com que acreditemos que suas crises têm relação com a perda das pessoas que ele ama. 

Contudo, no final do filme percebemos que os ocorridos se dão por conta de um abuso que 

Charlie sofreu dessa tia que ele tanto gostava, deixando questões em aberto mal resolvidas, 

podendo ser chamadas de Gestalts abertas. 

Uma das premissas da Gestalt-terapia é o ajustamento criativo, que é a nossa capacidade 

de manusear os recursos dispostos no campo para que atendam as nossas necessidades, 

entretanto nem todo ajustamento se dá de maneira funcional, e sim, da maneira que o indivíduo 
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consegue lidar no momento, que é o caso de Charlie. O protagonista, a princípio, não consegue 

controlar a forma que reage a certas situações estimulantes até que faz amizades e começa a 

fazer parte de um grupo ao qual se sente acolhido depois de passar tanto tempo se sentindo 

apenas um observador da realidade. 

Destarte, considera que esse pertencimento, afeição é aceitação fez uma enorme 

diferença na realidade do indivíduo e no seu senso de self. Quando Charlie é obrigado a se 

separar do grupo todos os sintomas voltam nos mostrando que havia uma forte dependência, 

apesar de ser bom para ele participar de algo maior, estava apenas amenizando ou afastando os 

fatos do passado que precisavam ser trabalhados. 

No momento em que a tia de Charlie morreu, o mesmo começou a se culpar pois, para 

ele, como queria que o abuso acabasse, a morte dela foi de alguma forma sua responsabilidade, 

carregando isso consigo até a juventude causando um adoecimento que fazia com que ele se 

desligasse da realidade. Canalizando para si toda energia causada por essa dor que deveria ser 

levada ao mundo, a chamada retroflexão e carregando isso consigo até a juventude o jovem 

causava um adoecimento que era demais para aguentar e a forma que o consciente achou para 

conseguir lidar com a dor foi se desligando da realidade quando ocorriam situações de muito 

estresse.  

Devido a certas circunstâncias Charlie é internado e lá recebe atendimento psicológico, 

sendo mostrado que é de suma importância para o tratamento enfrentar as experiências, esse é 

o primeiro passo para o crescimento, sendo um dos pressupostos “gestálticos”. 

No final, Charlie consegue lidar melhor com a depressão. O contato entre ele e seus 

amigos, o apoio da sua família e principalmente a busca por um especialista o ajudaram a lidar 

melhor com a depressão. O filme nos ajuda a perceber que a depressão e causada por um 

conjunto de fatores, principalmente por traumas que carregamos e as vezes nem percebemos. 

O filme mostra a importância de encarar os nossos traumas e buscar ajuda para aprender a lidar 

com eles. 

 

CONCLUSÃO 

A arte da produção fílmica muitas vezes se encontra no não dito, no percebido e 

ressignificado pelo individuo que está na condição de observar o outro e compreendê-lo. É na 

condição de observador que o homem se instiga e percebe a si mesmo como humano aberto às 

múltiplas necessidades e capaz de se auto regularizar para satisfazê-las.  

 De modo simples e profundo, o drama protagonizado por Charlie revela que a busca 

pelo equilíbrio psíquico é a força motriz que dinamiza o ato de viver e conviver. Nesse sentido, 
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a vida humana é marcada por experiências que causam desequilíbrios e criam diversas 

necessidades que demandam um processo infinito de ajustamento criativo.  

Tanto mais criativo se torna o ajustamento, menos se assemelha com a conformidade e 

a aceitação da necessidade não contemplada, como nos mostra Charlie. Seu crescimento 

psíquico ocorreu em um processo de autorregulação organísmica em busca da satisfação de 

suas necessidades emocionais e sociais e do equilíbrio entre o self e o outro. E nesse quesito, o 

protagonista se opõe ao amigo que desiste da vida “sem ao menos uma palavra, uma carta, uma 

despedida” refletindo um processo de retração ou fuga.  

Possuidor, enquanto pessoa, da capacidade de homeostase holística, Charlie superou as 

estruturas de relações abusivas quando passou a reconhecê-las como matriz, uma atitude de se 

apossar do passado enquanto sua história, mas sem autorizar que as marcas do passado 

determinem os caminhos do seu futuro. Nessa compreensão está a grandiosidade da mensagem 

que Charlie deixa escrita nas cartas que escreve para o leitor ou expectador que se ver e se 

enxerga no seu drama.  
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CAPÍTULO 9 
 

ANÁLISE FÍLMICA DE “ESCRITORES DA LIBERDADE” 
SOB O ENFOQUE COMPORTAMENTAL 

 
Verônica Alves dos Santos Conceição, Maria Salete Peixoto Gonçalves 
e Maria Evanilde Barbosa Sobrinho 

 
RESUMO: O artigo apresenta uma análise fílmica de “Escritores da 
Liberdade” onde narra a história de uma dedicada professora que encontra 
consideráveis dificuldades em lecionar para uma turma de uma escola 
inserida em um ambiente marcado pela precarização e pela violência. Com 
base nos conhecimentos do campo da análise do comportamento, assume 
como objetivo fazer uma análise interpretativa-indutiva da dinâmica de 
funcionamento das personagens, identificando as relações de dependência 
entre suas respostas e as contingências nas quais estão inseridas. A partir da 
elaboração de dois eixos analíticos, um interno com enfoque na narrativa do 
filme e o outro externo voltado para o contexto socio-histórico de produção 
do enredo, buscou-se elucidar a performance da docente de modo a dar 
perspectivas de como análise do comportamento pode ilunimar o campo da 
Psicologia e da Pedagogia. 
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INTRODUÇÃO 

Escritores da Liberdade (2007) é um filme baseado em um fato real e que se constitui 

uma releitura do livro “Diário dos Escritores da Liberdade” escrito pelos estudantes da sala 203 

do colégio Woodrow Wilson nos Estados Unidos da América (EUA). O seu enredo envolve a 

experiência de uma professora de Língua Inglesa e Literatura, Erin Gruwell, e estudantes 

pertencentes a grupos minoritários como os imigrantes, os negros, os latinos e os orientais que 

tiveram acesso à Educação formal devido ao Programa Governamental Norte-americano de 

Integração Voluntária. Esse programa visava reinserir jovens considerados problemáticos na 

sociedade, pois muitos deles já haviam passado por reformatórios por terem se envolvido com 

venda de drogas, brigas de gangues e roubos.  

A convivência escolar e social entre os jovens assistidos pelo programa com os que não 

participavam do programa era marcada por estigmas, rejeição e violência. Portanto, os 

primeiros eram rotulados de incapazes e indisciplinados, enquanto os segundos eram 

considerados estudantes brilhantes. O grupo que assume o papel central na obra 

cinematográfica, apesar de ser composto por uma variedade, está unido a partir do 

reconhecimento de suas histórias de vida marcadas por perdas, dores e violência. 

 

METODOLOGIA 

 A metodologia de análise fílmica utilizada neste estudo considerou os aspectos internos 

e externos da produção cinematográfica de Escritores da Liberdade (2007) como eixos que se 

complementam para compor um todo integrado e possibilitar inúmeras interpretações e 

releituras a partir de variadas abordagens teóricas. O eixo interno, marcado pela linguagem e 

pelos espaços geográficos, dá forma à produção audiovisual, ao passo em que o eixo externo 

indica a sua temporalidade.  

A análise dos aspectos internos precedeu de uma decomposição dos elementos 

constitutivos da produção. Para isso, foi necessário identificar e desvincular os planos, as 

sequências e os enquadramentos das cenas principais, dos sons e dos quadros que constituem o 

filme com vistas à compreensão dos elementos e interpretação das mensagens transmitidas. 

O momento da análise voltada ao eixo interno seguiu-se a metodologia indicada por 

Penafria (2009). No primeiro enfoque, considerou-se o visual/sonoro do filme atentando-se para 

os sons utilizados, os momentos em que são ouvidos e a posição da câmara em relação ao objeto 

do filme. No segundo passo, o enfoque volta-se ao sentido da narrativa por identificar o tipo de 

narrador predominante na produção, se narrador-personagem, narrador-observador ou narrador 
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onisciente. O terceiro passo assume uma análise mais sutil que busca desvendar o sentido 

ideológico do filme, nesse direção se pretente “verificar qual a posição/ideologia/mensagem do 

filme/realizador em relação ao(s) tema(s) do filme” (PENAFRIA, 2009, p. 09). 

Parece evidente que, a análise interna desvela a obra cinematográfica enquanto uma 

produção individual e singular, portanto tem um lugar valioso em uma análise fílmica. 

Entretanto, nenhuma produção para o cinema ocorre à revelia do seu contexto social, cultural, 

econômico, político, estético e tecnológico. Nesse sentido, a análise dos aspectos que compõem 

o eixo externo reclama sua presença importante em um trabalho científico.  

Logo, a metodologia que indicou o caminho da análise externa foi a de pesquisa 

bibliográfica que tematizaram as decisões governamentais e políticas da época, os aspectos 

geográficos e históricos e toda a estrutura de poder que são abordados no filme e desenham sua 

existência como obra de ficção ou documentário.   

O entrelaçamento dos aspectos internos do filme e dos aspectos externos que inspiraram 

e possibilitaram a produção fílmica foi delineado pelos procedimentos metodológicos de análise 

interpretativa-dedutiva da narrativa e da pesquisa bibliográfica que iluminaram o cenário em 

que o filme nasceu, foi produzido e entrou em cartaz.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Erin Gruwell, protagonista do filme, desperta a atenção devido aos números de 

comportamentos tipografados a partir de contingências sociais e caracterizados em três 

aprendizagens: aprender sobre os outros, aprender com os outros (observação / imitação) e 

aprender sobre si próprio.  

Aprender sobre o outro envolve observar ou discriminar os estímulos liberadores e os 

padrões fixos de ação desse outro. Conforme Catania (1999, p. 237), as “discriminações do 

comportamento de outros estão no cerne de nosso conceito de intencionalidade”. Logo, quando 

a professora Gruwell intenciona compreender as propriedades dos comportamentos dos seus 

estudantes, ela passa a ouvir e conhecer o passado de cada um deles.  

Os relatos de crises na família e no grupo social de pertença passam a assumir 

importância, pois percebe que tais comportamentos apresentam possibilidade de se 

manifestarem no presente, na sala de aula e nas relações estabelecidas na escola. Nesse sentido, 

à medida em que aprende sobre os jovens, a professora ressignifica seu comportamento e 

elabora novos modos de ensinar.  

Uma coisa é aprender sobre os outros organismos, outra coisa é aprender algo com eles. 

Para Catania (1999, p. 239) o segundo tipo de aprendizagem pode acontecer por duas vias: 
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aprendizagem por observação e aprendizagem por imitação. A diferença entre as duas 

aprendizagens é que “na imitação o comportamento do observador corresponde ao 

comportamento que o organismo observou.” A professora manifestou o tipo de contingência 

social guiada pela observação e imitação várias vezes durante o enredo.  

Era comum cenas onde ela observava seus estudantes na área externa da escola, nos 

tratos que mantinham entre os grupos e no intragrupo e na linguagem, verbal e não verbal, 

utilizada. De alguma forma, Erin percebeu que o comportamento verbal por ser "instrucional: 

é uma maneira pela qual um organismo leva o outro a fazer alguma coisa” conforme Catania 

(1999, p. 241) e passou a utilizar a linguagem dos estudantes para intervir nos comportamentos 

apresentados.  

Curioso é que, ao passo que aprendia sobre seus estudantes, Erin Gruwell passou a 

aprender mais sobre si. Deu um novo sentido à relação que estabelecia com o seu pai, 

reorganizou as memórias afetivas da mãe e avaliou a relação idealizada com o marido. Nessa 

direção, aprender por contingências sociais envolve aprender, também sobre si mesmo, como 

ficou evidente no filme.  

Além da aprendizagem social, é possível destacar a mudança do repertório 

comportamental da professora Erin pela punição negativa, inicialmente, resultando na perda de 

comportamentos, e pelo reforço positivo, resultando em novos comportamentos. É possível 

dizer que os comportamentos de Erin relacionados a dar aula podem ser englobados em uma 

categoria, a “postura de professora”, e como ocorre a mudança de seu repertório 

comportamental, podemos ser mais específicos ainda, tratando de uma postura inicial de 

“professora tradicional” e uma segunda, “postura de professora adaptada”  

Nos primeiros contatos com a turma, a maioria dos comportamentos da categoria 

“postura de professora tradicional” sofreram a punição negativa, caracterizada pela diminuição 

da probabilidade de ocorrência do comportamento, resultado da adição de um estímulo aversivo 

no ambiente (MOREIRA; MEDEIROS, 2019). Desses comportamentos pode-se citar os 

comprimentos e falas formais, atividades trabalhadas em aula, todos punidos pelos estudantes  

através de expressões de desprezo, respostas verbais negativas, e todos comportamentos 

relacionados a demonstrações de falta de interesse.  

Na insistência de conseguir ensinar os estudantes, a professora Erin começa a adotar 

novos comportamentos, desde no âmbito da comunicação até as práticas em sala de aula. Em 

suas diversas tentativas, alguns novos comportamentos foram punidos, como quando ela trouxe 

uma música do rapper Tupac para ser analisada. Naquele momento, muitos da turma se sentiram 

ofendidas, pois enxergaram o ato como arrogância, como se quisessem ensinar para eles sobre 
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a música que já faz parte de sua cultura. Isso levou a reações emocionais e manifestações verbais 

de desaprovação, culminando na punição desse comportamento de Erin.  

Porém outros comportamentos da professora foram reforçados pela turma, como 

quando, durante a realização de uma das novas práticas de sala de aula, Erin usa a gíria “viajei” 

e instantaneamente todos os estudantes, que até então se mostravam indiferentes ou 

desprezavam a professora, riram de algo que ela falou. Sendo assim, eles reforçaram seu 

comportamento verbal como comportamento operante “[...] que exige a presença de outra 

pessoa para ser reforçado” (BAUM, 2019, p.121).  

A partir daí, a professora passou a não só emitir palavras ligadas ao vocabulário dos 

estudantes da turma como também a adequar sua comunicação de maneira geral, aderindo aos 

comprimentos de mão praticados por seus estudantes. Tendo isto posto, é possível observar o 

agrupamento de comportamentos no âmbito da comunicação em uma classe de respostas 

funcionais, conceito trazido por Moreira e Medeiros (2019, p.63). Isso quer dizer que, mesmo 

que o uso de gírias e comprimentos sejam topograficamente distintos, a função de ambos é a de 

promover uma boa relação com os estudantes para que as atividades de aula sejam bem 

sucedidas.  

Sobre o tipo de reforçamento, os comportamentos de Erin de falar gírias e de usar 

comprimentos específicos foram reforçados positivamente por seus estudantes, sendo o reforço 

positivo a consequência de um comportamento operante, que pela adição de um estímulo 

reforçador no ambiente, aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer mais vezes 

(MOREIRA; MEDEIROS, 2019, p.70).  

Pode-se notar também que algumas atitudes de Erin em relação aos estudantes foram 

baseadas no esquema de reforçamento contínuo, pois à medida que os estudantes respondiam 

às dinâmicas e estratégias de ensino utilizadas por ela com mudança no comportamento 

(participação nas aulas, confecção dos diários, leitura de livros) mais ela reforçava tais 

mudanças com estímulos a eles, tais como passeios, livros e jantares.  

Sendo assim, o número de respostas para apresentação do estímulo reforçador é o 

mesmo, pois a cada novo comportamento (o qual ainda não era instantâneo), o estímulo era 

liberado. Ao utilizar esse tipo de reforçamento, os comportamentos apresentados pelos 

estudantes terão, inicialmente, aspectos dos comportamentos antigos misturados com os novos, 

até que devido aos sucessivos estímulos reforçadores se estabilizam.  

Erin, em uma das suas tentativas de dinamizar a aula e conquistá-los, pois ela percebeu 

que assim eles fariam o que ela pedia, sugeriu um jogo para seus estudantes. O jogo consistia 

em ficar em pé na sala e à medida que ela fazia perguntas a eles sobre alguns acontecimentos e 
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comportamentos que ela havia percebido neles e caso eles vissem que a pergunta tinha a ver 

com eles, deveriam pisar numa linha. Os estudantes deveriam optar por participar do jogo ou 

fazer a atividade escrita sentados (algo que eles não gostavam muito de fazer), por isso todos 

preferiram participar do jogo.  

Ao agir assim, Erin utilizou o reforço negativo, o qual consiste em retirar o estímulo 

reforçador ao ambiente (atividade escrita) para aumentar a probabilidade de acontecer o 

comportamento (participar do jogo). Sendo,  

O estudo do reforçamento negativo é de fundamental importância para a compreensão 

do comportamento humano. Essa importância se deve ao fato de que vários de nossos 

comportamentos cotidianos produzem a supressão, o adiamento ou o cancelamento 

de estímulos aversivos do ambiente, e não a apresentação de estímulos reforçadores 

positivos (MOREIRA; MEDEIROS, 2019, p. 68).  

A maioria dos estudantes vinha de uma realidade social violenta, boa parte pertenciam 

a gangues, advinham de famílias desestruturadas e eram estigmatizadas e excluídas dentro e 

fora da escola. Eva, a aluna que narra o filme, presenciou um assassinato, viu seu pai ser 

acusado e preso inocentemente por motivos de retaliações para com seu povo. Ela também foi 

alvo de espancamento por guerra de gangues e odiava ter que ir à escola, mas manteve o 

comportamento de frequentar as aulas para evitar o estímulo aversivo, pois seu acordo judicial 

previa o retorno para o reformatório (reforçamento negativo), caso ela não frequentasse a 

escola. 

Eva adotou um comportamento de esquiva evitando as consequências,  

O comportamento de esquiva evita ou atrasa o contato com o estímulo aversivo, isto 

é, ocorre quando um determinado aversivo não está presente no ambiente. Porém a 

resposta de esquiva acontece diante de outros estímulos que sinalizam a apresentação 

eminente dos estímulos aversivos (MOREIRA; MEDEIROS, 2019, p. 78).  

Antes da professora Erin Gruwell, os estudantes recebiam estímulos punitivos. Em uma 

das cenas, Jamal questiona o porquê de estar em uma sala que segundo ele só haviam 

marginais, um de seus colegas, André, o responde que eles estavam ali porque eram burros. 

Isto demonstra que a frequência de participação e interesse nas aulas foram reduzidos porque 

os estudantes não acreditavam em si mesmos. 

Outra cena importante é quando o Marcus confessa a professora Gruwell que não sabe 

se irá viver até os 18 anos e logo após diz a frase: “...a única vez que eu vi alguém com a 

minha cor ter dinheiro no bolso foi cantando rap ou jogando basquete.”  

Além da falta de autoconfiança, os estudantes eram punidos também pelos profissionais 

da instituição, como a chefe de departamento que disse diversas vezes a Erin que não deveria 
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perder tempo com os estudantes, pois eles não teriam um futuro promissor, e se recusava a 

disponibilizar as verbas que a escola tinha em benefício dos estudantes da sala 203.  

O comportamento da gestão encontra eco nos comportamentos do grupo, pois na visão 

de Baum (2018),  

Pais, professores, supervisores e governantes gerenciariam o comportamento com 

maior eficiência se tomassem decisões sobre reforço e punição abertamente. Sua 

eficiência seria máxima se fortalecessem o comportamento desejável com reforços 

positivos. O controle por ameaças e punição pode funcionar a curto prazo, mas 

contribui para revoltas e desafeto a longo prazo (BAUM, 2018, p.192). 

 As decisões de um corpo gestor encontram seus efeitos nas pessoas que ocupam a 

extremidade oposta do processo decisório. Desse modo, Baum (2018) lembra a importância de 

deciões bem-pensadas e que considerem as relações que se estabelecem entre todos os 

envolvidos e partícipes de uma sociedade que se deseja marcada por comportamentos 

desejavéis.  

 

CONCLUSÃO 

A análise fílmica é uma abordagem metodológica baseada na interpretação, logo, não 

há um caminho único a ser trilhado e nem uma interpretação que dê conta de todas as 

possibilidades de leituras e de compreensões. Nesse sentido, o estudo se apresenta como um 

convite ao pensar o filme Escritores da Liberdade pelo viés teórico do comportamentalismo na 

área da Psicologia. 

No desenvolvimento do trabalho ficou exposto como a análise do comportamento pode 

explicar, em diversos níveis, o comportamento de pessoas frente às situações reais e complexas 

em que se estabelecem relações com o outro capazes de trazer à tona inúmeras variáveis.  

A aprendizagem do homem atravessa o procedimento de observação dos estímulos de 

outros e das ações enquanto práticas da vida e cheias de vida em um contexto de interação 

social. Nesse aspecto, tanto a Psicologia como a Pedagogia pode se beneficiar do conhecimento 

acumulado para compreender e influenciar positivamente o comportamento dos seus clientes e 

estudantes.  

Ainda, os dramas e conflitos que são vivenciados no âmbito familiar não se enceram 

nele, pois encontram eco nas ações do presente e nos seus diversos ambientes como na sala de 

aula e nas relações estabelecidas na escola. Nesse sentido, à medida em que aprende sobre os 

jovens, professores e terapeutas podem ressignificar seus comportamentos e elaborar novos 

modos de ensinar e conduzir o processo de superação. 
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CAPÍTULO 10 
 

PSICOPEDAGOGIA E APRENDIZAGEM HUMANA: 
INFOINCLUIR É NECESSARIO 

 
Verônica Alves dos Santos Conceição, Maria Salete Peixoto Gonçalves 
e Maria Evanilde Barbosa Sobrinho 

 
RESUMO: Este artigo tem como referencial teórico Vigotski, Bakhtin, Bossa e 
Lomonico. Propomos aqui, uma ponderação sobre a psicopedagogia, a partir 
do advento da infoinclusão. Nesse processo, salientamos, que a 
psicopedagogia tem como foco central o ser humano e sua aprendizagem. 
Nesse contexto, admite-se que a infoinclusão traz consigo novas 
possibilidades na promoção da aprendizagem humana. Para 
desenvolvimento do trabalho, questionamos se a psicopedagogia distingue 
em suas estratégias e métodos estas novas possibilidades. Para tanto, 
analisamos uma grade curricular de um curso de pós-graduação em 
psicopedagogia, em busca de disciplinas que incluam as tecnologias na 
formação psicopedagógica. 
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INTRODUÇÃO 

É importante observarmos, que ao trabalharmos com a cultura e com o a relação 

entre os indivíduos para a significação do percurso do desenvolvimento humano, Vigotski 

(2004) desenvolve os conceitos de construção e reelaboração pelo individuo do conteúdo 

culturalmente aprendido e difundido na interação social com o grupo que integra. 

Destacamos que o espaço compreendido entre as Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação-TDIC e os indivíduos, é um novo espaço vivo de construção de 

conhecimento onde os indivíduos se reelaboram e se reconstroem através do outro e com 

o outro nos diversos momentos de interação verbal (Bakhtin, 1981) em uma continua 

construção da cultura como no processo histórico das sociedades humanas. 

A composição das funções mentais (uma das temáticas principais dos estudos de 

Vygotsky) superiores é mediada por intermédio dos signos, entendendo que a linguagem 

é o sistema de signos mais importante para o ser humano (Vygotsky, 2004). As formas 

superiores de comportamento constituem-se através da história e origina-se na 

coletividade pelas relações entre os indivíduos, e posteriormente se convertem em 

funções psíquicas da personalidade. Davidov & Shuare (1987) esclarecem que no 

desenvolvimento psíquico do homem há primazia do princípio social sobre o princípio 

natural-biológico. Para esses autores, o desenvolvimento ontogenético da psique é 

determinado pelos processos de apropriação das formas históricas e sociais da cultura. A 

partir desta perspectiva teórica, e de acordo com Pellanda, Schlünzen e Junior (2005), 

estamos vivendo o período de uma nova cultura, a cultura da informática e na internet. 

Constituídas de novos formatos de interações sociais, mediadas através das TIDICs. 

Neste sentido os espaços formais de aprendizagem, a exemplo das instituições de 

ensino, têm se articulado a sociedade de informação e do conhecimento, reconsiderando 

e repensando suas práticas em busca de melhores condições para que todos possam eleger 

dispor, gerir e ter acesso a novos produtos imprescindíveis ao desenvolvimento dos 

processos de ensino aprendizagem, neste caso as TIDICs. Esta organização é gradativa, 

e processual em busca da infoinclusão. 

METODOLOGIA 

No presente artigo, buscamos resposta para nosso questionamento, através de 

análise das grades de cursos de pós-graduação Lato Sensu em Psicopedagogia Clínica e 

Institucional no estado de Sergipe, na perspectiva de encontramos algo novo em sua 
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formação quanto ao aspecto do uso das TIDICs, contemplando de alguma forma os novos 

processos de aprendizagem na cultura da informatização. Após definirmos o objetivo do 

artigo, analisar a psicopedagogia frente ao advento da infoinclusão, optamos por buscar 

analisar uma proposta curricular do curso de psicopedagogia que possui em sua grade, 

alguns conteúdos voltados para o advento das novas tecnologias. 

Inicialmente fizemos uma pesquisa através da internet, para localizarmos quais 

instituições ofertavam o curso de psicopedagogia clínica e institucional, após detectarmos 

quais instituições possuíam os referidos cursos, partimos em busca das grades de curso 

deles. Após este levantamento, entramos em contato telefônico com as instituições em 

busca de informações sobre a veracidade das grades apresentadas, assim constatamos que 

todas as grades observadas via internet estavam atualizadas e em vigência de oferta.  

Procedemos a uma análise descritiva, a partir da única proposta curricular encontrada no 

Estado de Sergipe, que possuí uma matéria que aborda a psicopedagogia e o uso de novas 

tecnologias. 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

Para iniciarmos a discussão em torno dos resultados, apresentamos a única grade 

curricular que encontramos em nossa busca de um curso de pós-graduação em 

psicopedagogia clínica e institucional, que traz em sua grade uma disciplina se referindo 

às TIDICs.  

Quando 1: Grade Curricular 

GRADE CURRICULAR DE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU DO ESTADO DE SERGIPE 

 

Psicologia da Aprendizagem 

LIBRAS 

Metodologia da Pesquisa 

Didática do Ens. Superior. 

Desenvolvimento Socioafetivo 

Psicopedagogia institucional e clínica 

PSICOPEDAGOGIA E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

A Psicopedagogia e psicomotricidade 

Fundamentos da psicopedagógica Institucional e Clínica 

Teorias Psicopedagógica Institucional e Clínica 

Aprendizagem Humana e Psicopedagoga 

Neuropsicopedagogia 

Intervenção em Psicopedagogia Clínica 

Aprendizagem da leitura e da escrita na visão psicopedagógica 
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Diagnóstico psicopedagógico clínico 

Psicopedagógica no Raciocínio lógico Matemática 

Intervenção Psicopedagógica por meio de Jogos Simbólicos e Intervenção 

Estágio de Psicopedagogia institucional 

Estágio Psicopedagogia clínica 

TCC (Relatório) 

Fonte: rede de internet (2021). 

Cabe ressaltar que optamos por não divulgar o nome da Instituição a preservando 

eticamente. Também evitamos com esta atitude apontar as demais instituições que não 

possuem o pré-requisito que institui o debate na área da infoinclusão. Afinal, este não é 

nosso intuito. 

Dando prosseguimento ao diálogo, Lomonico afirma que, o “Psicopedagogo é o 

profissional que, reunindo conhecimentos de várias áreas e estratégias pedagógicas e 

psicológicas, tornasse habilitado em lidar com fenômenos relativos [...] A aprendizagem” 

(LOMONICO, 1992, p. 17). Para reunir tais conhecimentos o psicopedagogo deverá 

buscar em sua formação vários aspectos. 

Nesse sentido, sobre a formação profissional desta categoria, Lomonico (1992) 

evidencia que, a origem dos cursos de pós-graduação no Brasil, surgiu nos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Neste contexto Bossa (2007) ressalta que: 

[...] a formação em nível de especialização, na maioria das vezes em 

programas lato sensu regulamentados em 5/10/1999, pela resolução nº 

3, de 5/10/1999, publicada no Diário oficial de 7/10/1999, que forma os 

especialistas – no nosso caso os então chamados “especialistas em 

psicopedagogia” ou “psicopedagogos” (BOSSA, 2007, p. 74). 

 

Esta resolução, regularmente em seu artigo 5º que nenhum curso de pós-graduação 

no Brasil poderá ter a carga horaria mínima menor que 360h e dispõe em seus artigos 

todas as condições necessárias para o funcionamento de um curso deste por. Observamos 

que o curso em questão segue a resolução nº 3, de 5/10/1999 que regulamenta o 

funcionamento dos cursos de pós-graduação. 

Ressaltamos o fato de que, nos demais cursos de pós-graduação em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional no Estado de Sergipe, não apresentam em suas 

propostas curriculares nenhuma disciplina que se refira a psicopedagogia e as novas 

tecnologias. 

A análise descritiva por nós desenvolvida foi subdividida em quatro momentos: 
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a) A disciplina inicial da grade curricular do curso de psicopedagogia clinica e 

institucional, contempla em primeira ordem, aspecto voltados a psicologia da 

aprendizagem, fazendo-nos pensar que a leitura de alguns autores como Bossa (2007), 

Lomonico (19992) e Silva (1998), de que a psicopedagogia tem início na psicologia, 

voltada para pedagogia está correta, pois a grade curricular é montada seguindo uma 

ordem de raciocínio logico, de forma que a organização e apresentação destas disciplinas 

em ordem consecutiva, desencadeara uma sucessão de raciocínio logico seguindo ordem 

dos fatos e de sua prioridade, no seu desenvolvimento histórico desde sua ores. 

b) Observamos que a grade envolve disciplinas que contemplam aspectos, neurológicos, 

Socioafetiva, psicomotores, linguísticos e teóricos. 

c) Em um terceiro momento, detectamos as disciplinas de caráter interventivo tanto na 

área clínica e institucional, como também estágios nas referidas áreas. 

d) Em um último momento, destacamos, que encontramos na proposta curricular deste 

curso, a matéria, “Psicopedagogia e as Novas Tecnologias”. 

As transformações tecnológicas, que se manifestam a partir da década de 1980, 

advinda do uso de computadores e da internet, são um marco na sociedade ocidental. Sem 

dúvida, as transformações não se reduzem à tecnologia nem se propõem a colocar a 

tecnologia em primeiro plano, a despeito do que poderia se pensar. A Nova Ordem 

Tecnológica, tem como prioridade pensar os sujeitos e a inclusão digital (BARBOSA 

FILHO, 2008, p. 17). 

Barbosa Filho (2008) ressalta a alta velocidade e o fluxo de informações que são 

transmitidas e recebidas através das novas tecnologias, de laptops, ipods, celulares com 

múltiplas funções etc. A comunicação entre os indivíduos se tornou intensa, em um ciclo 

de troca de informações constante através das TIDICs. O autor defende a existência desta 

nova ordem tecnologia, porque através dela potencializa-se a dinamicidade dos diálogos 

através de uma nova formatação e produção de conhecimentos constante tirando-nos da 

relação pacífica com a mídia que era anteriormente analógica. 

O processo de informatização vive um ininterrupto momento de criação inerente 

ao ser humano. Vygotsky (2004) afirma que toda a nossa relação com o mundo é mediada 

por signos e instrumentos e construída de forma histórica e cultural. Os instrumentos 

possibilitam a ação do homem sobre a natureza transformando-a para atender as suas 
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necessidades, este processo se constitui de forma histórica e cultural. Portanto, justifica-

se nesta teoria a capacidade criativa e constante do ser humano, em busca de novos 

instrumento e signos para transformações do mundo em que vivi numa ação 

constante/ininterrupta de construção. 

Desta forma, ao trabalharmos com a cultura e com o a relação entre os indivíduos 

para a significação do percurso do desenvolvimento humano, através da teoria histórico-

cultural vygotskyana, compreendemos que:  

[...] o ser humano em suas relações históricas e culturais. O saber deve 

então, se vincular a práticas sociais e culturais de proximidade que dão 

sentidos à aprendizagem e a vida do aluno” (BORGES, TAVARES, 

GOIS, 2011, p. 2).  

NO contexto escolar as autoras compreendem o espaço escolar, como possuidor 

de um conjunto de lugares onde se cruzam os dispositivos de aprendizagem, as relações 

de grupos e os domínios de ação dos saberes, constituindo desta forma, um território 

particularmente portador de sentidos (BORGES, TAVARES, GOIS, 2011, p. 2). 

No contexto atual, a escola, através das transformações culturais do último 

milênio, agregou a sua relação ensino-aprendizagem, novos mediadores: Computador, 

Celular, Internet, dentre outros.  Estes mediadores, trazem consigo, novas perspectivas na 

construção do processo ensino-aprendizagem, ressignificado as formas de interação 

verbal em sala de aula e trazendo consigo uma gama de reflexões para o campo 

educacional, Castro (2005). 

Para Pellanda, Schlünzen e Junior (2005): 

O meio digital pode ser uma ferramenta poderosa para facilitar a 

inclusão. Porém, é necessário que ele seja usado de forma 

adequada. Vale ressaltar que em nossa rede entendemos inclusão 

como algo que vai além de inserir um ser com sentimentos em um 

local, ou que basta conseguir usar a tecnologia para ser 

considerado incluído digitalmente (p. 22). 

Os autores concluem que as TIDICs potencializam a ampliação da consciência 

humana, através de nova cultura, a cultura da informática. Afirmam que devemos nos 

adequar, apropriando-nos desta nova cultura, que impulsiona a aquisição de novos 

conhecimentos, passando assim pelo processo de nossa 

[...]subjetivação, desde a organização de nosso pensamento em termos 

não-lineares, passando como a questão importantíssima de podermos 

ser agentes de nosso próprio pensar, até a expansão da consciência por 

meio de uma rede de solidariedade como a internet (PELLANDA, 

SCHLÜNZEN, JUNIOR, 2005, p. 22). 
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As TIDCs, provocam as estruturas cognitivas do ser humano para novas 

aprendizagens. Este movimento é dinamicamente crescente e traz consigo novas formas 

de relação no processo de aprendizagem humana, e consequentemente, surgem novas 

reflexões para o campo do saber que estuda esta área do conhecimento, a psicopedagogia. 

 Segundo Silva (1998) a busca de definição para a psicopedagogia passa por dois 

momentos iniciais. No primeiro momento a psicopedagogia surge como reflexo do 

fracasso escolar. No início da trajetória da psicopedagogia no Brasil, visava-se apenas o 

tratamento dos sintomas apresentado pelas escolas como mal desempenho de seus alunos, 

e precisava ser tratado. Neste período a psicopedagogia era vista como a justaposição da 

psicologia a pedagogia. “[...] dentro desta perspectiva, a psicologia é vista apenas como 

estimuladora, normativa e reguladora da vida intelectual” (SILVA, 1998, p. 25). Assim a 

psicopedagogia era percebida como a aplicação da psicologia a pedagogia, o que nos faz 

concluir, que a mesma neste período, não possuía embasamentos próprios. 

No momento seguinte a psicopedagogia passa a ser significada não mais pelos 

sintomas, mas como a gênese da aprendizagem, tendo como objetivo promover este 

processo sem maiores dificuldades. Só então, após esta apreciação da autora, ela avalia 

que a psicopedagogia pode ser configurada da seguinte forma: 

[...] a psicopedagogia é um campo do conhecimento, que como o 

próprio nome sugere, implica uma integração entre a psicologia e a 

pedagogia tendo como objeto de estudo o processo de aprendizagem 

visto como estrutural, construtivo e interacional, integrando nele os 

aspectos cognitivos, afetivos e sociais do ser humano (SILVA, 1998, p. 

27).  

 

A partir de estudos sobre a psicopedagogia, compreende-se como objeto desta área, o 

estudo do processo da aprendizagem. Abarcando este processo como sendo uma relação 

dinâmica, onde tanto individuo como a aprendizagem atua um sobre o outro, pois considera que 

o indivíduo jamais será passivo nesta relação. 

Sendo assim, o objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem, e estuda o 

homem em seu processo evolutivo de aprendizagem. Investiga como evolui que fatores 

contribuem para esta evolução, suas alterações positivas ou negativas neste processo, as 

dificuldades, enfim preocupam-se com a aprendizagem de forma geral, e com centro de 

sua prática, ações preventivas e curativas. Para tanto a psicopedagogia encontra-se em 

construção de fundamentos teóricos que a signifique. Sob este aspecto Bossa (2007) 
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pensa que, a prática psicopedagógica antecede a formação de um corpo teórico para 

caracterizá-la como uma área de estudo. Devido à complexidade do objeto de estudo da 

psicopedagogia (o processo de desenvolvimento da aprendizagem humana),Para Bossa 

(2007), “[...] faz-se necessária a contribuição de diversas áreas do conhecimento, as quais 

integradas, nos fornecem condição para uma melhor compreensão do campo da 

aprendizagem” (p. 73).  

As áreas que a que o autor se refere são a psicologia, pedagogia, psicanálise, 

neolinguística, psicologia social, medicina, dentre outras. A categoria de psicopedagogos, 

organizou-se em volta da legalização da profissão, instituindo-se através de seu órgão 

representativo, a Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp). Organizaram-se 

reuniões da classe, que que criou documentos, que originou os princípios norteadores 

desta categoria, Bossa (2007).) Então, a partir deste movimento dos profissionais da 

psicopedagogia e da preocupação dos “[...] teóricos da psicopedagogia em relação à 

articulação desses diversos conhecimentos. Penso que especialmente neste ponto devem 

deter-se os cursos de formação” (BOSSA, 2007, p. 73). 

Logo o psicopedagogo, através de sua formação deve estar atento às mudanças 

culturais, visando assim incluir em sua formação novas perspectivas de aprendizagem. 

No atual contexto preocupamo-nos com que possibilidades o psicopedagogo tem 

vislumbrado diante da cultura informatizada. 

Para Luria (1979) os processos de mudanças não apenas ocorrem na fase infantil, 

mas percorrem toda a vida humana, bem como em sua história de evolução e 

desenvolvimento cultural e, consequentemente, social. A educação formal é uma das 

formas de mediação para estes processos de mudanças. Aprender um conteúdo envolve 

pensar, existir, compreender e sobretudo exprimir-se a partir desse novo lugar (BORGES, 

TAVARES, GOIS, 2011) 

Atualmente, na escola, as crianças, adolescentes e adultos vivem inseridas em uma 

cultura cercada de aparatos tecnológicos: laptop, celulares com as mais variadas funções, 

tablete, ipad. Diante disso, observamos que em várias escolas do nosso país a infoinclusão 

tem sido processualmente desenvolvida.  

Ferreira (2007) Salienta que, para assegurar a inclusão digital nas escolas, o corpo 

docente de toda escola deve ser capacitado e ter acesso no seu local de trabalho ao 

computador. A autora evidencia a importância da informática no contexto escolar, 
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assegurando que através dela professor e aluno, se farão presentes no atual contento das 

novas tecnologias e consequentemente infoincluidos na cultura atual. 

As TIDICs têm proporcionado a construção dos conhecimentos de forma quase 

que instantânea numa rede de interação social. É uma nova forma de aprendizagem na 

evolução histórico-cultural da humanidade. E nos questionamos o que na formação dos 

psicopedagogos tem de novo para acompanhar esta evolução? 

 

CONSIDERAÇÕES  

Os resultados encontrados, apresentam uma discordância entre a nossa realidade 

cultural, e as perspectivas de formação dos psicopedagogos na atualidade. Vivemos um 

momento em que a cultura encontrasse em plena evolução através de novos instrumentos 

como os laptops, ipad etc. Momento em que o mundo se assim podemos dizer, cabe na 

palma de nossas mãos. Momento onde se fala em inclusão através destas novas 

tecnologias. 

 A construção do conhecimento extrapola fronteiras da dinamicidade, 

construindo-se quase que instantaneamente numa relação em rede onde os encontros 

sociais citados por Vygotsky (2004) e Bakhtin (1981) agora acontecem virtualmente. O 

ser humano cognoscentemente, vem potencializando suas funções psíquicas superiores 

tentando acompanhar este ritmo frenético que a informatização impõe aos nossos dias 

atuais. Desta forma, não podemos esperar, temos que nos atualizar quanto aos novos 

processos de aprendizagem. E o psicopedagogo que tem como objeto de estudo processo 

de aprendizagem humana sem dúvida necessita buscar isto em sua formação visando 

novas possibilidades nesta dinâmica trajetória. 
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CAPÍTULO 11 
 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO NA ADULTEZ 
TARDIA 

 
Verônica Alves dos Santos Conceição, Maria Salete Peixoto Gonçalves 
e Maria Evanilde Barbosa Sobrinho 

 
RESUMO: O estudo tem como objetivo abordar o desenvolvimento cognitivo 
na vida adulta tardia diante dos desafios contemporâneos marcados pelos 
usos frequentes e necessários de dispositivos tecnológicos. Utilizou-se como 
metodologia a pesquisa exploratória, caracterizada pela busca e leitura de 
artigos neurocientíficos que tematizam a capacidade cognitica do idoso e a 
diminuição da capacidade funcional. Constata-se que os adultos tardios 
podem utilizar-se de suas capacidades racionais e analíticas à favor de uma 
nova percepção da imagem da velhice, de forma a tornarem-se ativos e 
participantes da sociedade e não somente um componente passivo que faz 
uso de recursos produzidos por outros. O desenvolvimento cognitivo do idoso 
foi abordado em articulações breves com os conhecimentos produzidos nas 
áreas da Psicologia Social, Psicanálise e Psicometria. 
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INTRODUÇÃO 

A adultez tardia compreende as idades de 65 a 75 anos. A pessoa na fase do 

desenvolvimento é conhecida como idoso e essa etapa é caracterizada por diversas alterações 

físicas, psicológicas e cognitivas. As alterações físicas normalmente são notadas visualmente e 

as cognitivas, por serem mais sutis, são percebidas inicialmente pelo próprio indivíduo, 

passando a ser evidentes às outras pessoas na medida em que passam a dificultar a vida social 

do idoso.  

A problemática do desenvolvimento cognitivo no idoso pode afetá-lo de maneiras 

dolorosas em sentido psicológico. Também, costuma afetar a todos em sua volta, visto que o 

idoso passa gradualmente a não conseguir realizar atividades que antes eram simples e 

corriqueiras. Nos casos mais avançados de idade, torna-se necessário a busca de meios para 

amenizar alguns efeitos, tais como perda de memória, de sono e o desenvolvimento de algumas 

doenças.  

No contexto tratado de desenvolvimento humano, o uso frequente e necessário da 

tecnologia em tempos de isolamento social causado pela pandemia do coronavírus costuma 

despertar quadros de inaptidão, impotência e isolamento no idoso. Por outro lado, alguns 

estudos indicam que os dispositivos tecnológicos podem aprimorar a capacidade funcional em 

idosos.  

METODOLOGIA 

Este estudo se constitui uma pesquisa exploratória com o objetivo de identificar 

características da fase de desenvolvimento da adultez tardia com o enfoque no aspecto 

cognitivo. Ademais pretende-se perfilar o idoso frente aos desafios contemporâneos 

pandêmicos marcados pelos usos frequentes e necessários de dispositivos tecnológicos.  

Para Forza (2002), a finalidade da metodologia exploratória é construir uma ideia 

central acerca de determinado tema para, a partir dela, empreender uma busca detalhada sobre 

o assunto. Logo, esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica, na qual 

foram levantados artigos publicados em periódicos de referência relacionados ao tema do 

desenvolvimento cognitivo em idosos e o uso da tecnologia. 

Ainda sobre a pesquisa bibliográfica ou revisão da literatura, Cauchick Miguel (2007) 

indica que ela possibilita identificar, conhecer e acompanhar o desenvolvimento de 

determinado campo de conhecimento, apontando as perspectivas e as sugestões para futuros 

estudos.  
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Nesse trabalho, a revisão bibliográfica foi realizada para contextualizar a temática. 

Todos os artigos analisados ofereciam uma modelagem para a resolução do problema sobre o 

uso das ferramentas tecnológicas e a situação cognitiva do idoso. Os dados dos estudos foram 

lidos e analisados para identificar características das ferramentas e técnicas mais recentemente 

estudadas, consolidar as questões mais atuais, levantar possíveis lacunas na área de 

conhecimento e, dessa forma, revelar direções para futuros desenvolvimentos. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A vida a adulta tardia também chamada de idosos é um termo utilizado para representar 

a população com idade de 65 aos 75 anos. Ressalte-se que essa é uma população em constante 

crescimento no mundo, seja pelo declínio da fertilidade, seja por uma melhor nutrição e estilo 

de vida mais saudável. O envelhecimento da população em cada país tem uma causa diferente. 

Embora em alguns lugares, como Japão, os idosos sejam vistos como pessoas sábias e 

respeitosas, em muitos outros lugares ocorrer o contrário, os idosos são vistos de forma 

carinhosa ou até mesmo irritante pelo fato de alguns serem dependentes de outros. 

Essa forma negativa de ver os idosos pode gerar uma discriminação por idade, 

chamada de idadismo. O idadismo está sendo combatido utilizando com modelos de idosos que 

tem uma vida saudável, com muita energia, demonstrando que muitos problemas que atingem 

os idosos podem ter como causa o estilo de vida, e não a idade em si. Esse envelhecimento da 

população está causando um aumento a expectativa de vida, antes poderia viver até 78 anos, e 

hoje tem registros de pessoas que viveram até 122 aos de idade. 

A expectativa de vida deve ser analisada conforme o local em que vivem, países menos 

desenvolvidos tendem a ter uma expectativa de vida mais baixa, por exemplo, também as 

disparidades raciais/étnicas, socioeconômicas influenciam. No tocante ao envelhecimento em 

si, existem 8 teorias que abordam esclarecem qual poderia ser o motivo pelo qual o ser humano 

envelhece. O envelhecimento traz consigo diversas mudanças no corpo e organismo do ser 

humano. 

Impende destacar que o envelhecimento é um processo natural, e não um processo de 

incapacidades funcionais, psíquicas e/ou emocionais. Ao contrário, com o devido cuidado e 

dependendo da condição de vida do idoso, nesse período de vida é possível a continuidade e o 

desenvolvimento de habilidades, com a capacidade de aprendizado e adaptações.  

Nesse particular, convém transcrever que 
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Os idosos a partir do contato e experiência com as ferramentas virtuais, mostraram 

melhoras nos aspectos da depressão e solidão, pois a prática de redes e sistemas 

virtuais contribuem para a socialização e o bem-estar cognitivo do idoso (FRIAS et 

al., 2011, p 35). 

 

Dentre as mudanças físicas naturais do envelhecimento, podem ocorrer a diminuição 

de tamanho em razão do atrofiamento dos discos entre as vertebras da espinha, e em mulheres 

com osteoporose, o afinamento dos ossos pode causar cifose, conhecida como corcundez. A 

habilidade ou potencialidade que cada indivíduo possui para realizar atividades cotidianas, a 

capacidade de poder ser independente no sentido de realizar tais atividades por contra própria 

é chamada de capacidade funcional.  

As atividades cotidianas são as atividades básicas da vida diária como tomar banho, se 

vestir, ir ao banheiro. Já as atividades instrumentais da vida diária estão telefonar, realizar 

compras,  ao passo em que as atividades avançadas da vida diária são as tarefas baseadas em 

condutas que abrangem o funcionamento físico, mental e social. Tais condutas propiciam ao 

indivíduo o desenvolvimento de vários papeis sociais, a manutenção de uma boa saúde mental 

e a boa qualidade de vida. 

Desta forma, conclui-se que a capacidade funcional é um importante indicador para 

um bom envelhecimento. O envelhecimento da população é um acontecimento natural, assim 

como a diminuição de algumas funções sensoriais e psicomotoras, como visão e audição. A 

visão pode ficar mais sensível a luz, podendo acarretar em quedas e dificuldade em realizar 

atividades básicas, tais como tomar banho. 

Nessa fase também será iniciado o envelhecimento cognitivo, o qual pode ocorrer 

devido a diversos fatores, como eventos biológicos, hábitos de vida e o ambiente no qual o 

idoso está inserido. Todas essas mudanças podem afetar o idoso em sua vida cotidiana e podem 

favorecer a degeneração psicobiológica, que é uma característica do processo de 

envelhecimento que promove a inatividade e o déficit nas habilidades cognitivas. 

As diversas alterações fisiológicas oriundas do processo natural de envelhecimento, 

como processo de atrofia cerebral, dilatação de sulcos e ventrículos e a perda de neurônios, são 

componentes relevantes para a manutenção da capacidade cognitiva, a atenção, a aprendizagem 

e a memória, tendo declínios no processamento de informações, ressaltando-se que a memória 

é elemento que está envolvido na funcionalidade e na participação do idoso na sociedade. 

Um dos aspectos da capacidade cognitiva é a memória, a qual caracteriza-se como a 

capacidade que temos de adquirir, armazenar e evocar informações. Com o processo de 

envelhecimento provocando alterações nas habilidades cognitivas, principalmente no 
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desempenho da memória, mister se faz cuidar da manutenção da saúde cognitiva, que é 

fundamental para a prevenção da instalação do quadro demencial, da dependência e da 

incapacidade do idoso. 

Visto isso, as queixas de memória relacionadas com as atividades de vida diária ficam 

mais evidentes no cotidiano dos idosos, como dificuldade de armazenar informações recentes, 

relembrá-las e manter-se atento nas atividades do cotidiano. Tudo isso é visualizado através de 

indivíduos que esquecem e não lembram o nome de pessoas conhecidas, compromissos, objetos 

pessoais e acontecimentos que estão diretamente relacionados com o seu desempenho no dia a 

dia e que podem acarretar em dificuldades na manutenção de sua autonomia. 

Essa privação da memória pode acarretar em perda de autoestima, o idoso pode se 

sentir inútil, e se isolar do meio social, da sua família. Isso poderá trazer diversas consequências 

para a saúde do idoso, como o aparecimento de outras doenças como transtorno de ansiedade e 

depressão. Desta feita, note-se como o envelhecimento ocasiona um declínio cognitivo no 

idoso, interferindo em sua qualidade de vida e afetando em diversos âmbitos, como na 

capacidade física, emocional, nas interações psicossociais, no desempenho de atividades 

cotidianas, inferindo em exclusão e problemas de saúde. 

A esse respeito, impende destacar que o envolvimento do idoso com a tecnologia é 

uma experiência prazerosa para eles, mesmo para aqueles com baixa escolaridade e sem 

alfabetização. A tecnologia pode estimular a memória dos idosos, promovendo diálogos e 

intercambio social, integrando a convivência em grupo de ajuda mútua, redefinindo suas vidas 

e promovendo um envelhecimento com qualidade. 

Apesar da dificuldade de utilizar novos meios tecnológicos, esses meios podem ser 

utilizados para fomentar a capacidade cognitiva dos idosos. Afinal,  

A estimulação cognitiva a partir da tecnologia consiste em aumentar e manter as 

capacidades cognitivas existentes, a fim de ocasionar uma evolução no funcionamento 

cerebral, de forma mais fundamental, nas funções cognitivas como atenção, 

linguagem, memória e concentração (SANTOS, et al., 2018)  

 

Com a capacidade cognitiva dos idosos comprometida, o idoso terá um ritmo mais 

lento na aprendizagem e dificuldade ao desempenhar certas atividades cotidianas, causando 

uma mudança súbita em sua rotina. Diante do contexto tecnológico em que vivemos, percebe-

se que essas dificuldades que acompanham o envelhecimento podem dificultar o uso de novas 

tecnologias. 

Ao contrário, apesar da tecnologia pode ajudar os idosos, também pode ser 

demonstrada de forma negativa, isto pois a inclusão dos idosos em um mudo digital poderá 
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acarretar em exposição a comentários maldosos, vítimas de bullying e golpe. Os idosos estão 

mais propensos a se tornarem vítimas de golpes online por não terem muito conhecimento de 

utilizar a internet. Ainda existe o preconceito por idade, o que pode levar a pessoas fazerem 

comentários maldoso a fim de vexar o idoso, ou até mesmo realizarem bullying. 

Parece oportuno ressaltar que o uso da tecnologia vai trazer benefícios a vida psíquica, 

física e social dos idosos, à medida que o uso de smartphones, através de mensagens de textos, 

mídia social e chamadas de vídeo mantém esses idosos dentro de uma sociedade tecnológica, 

aproximando-os de outros idosos e de suas famílias também, diminuindo a sensação de solidão, 

ocasionado, em vários casos, em uma melhora na qualidade de vida. 

Por fim, é oportuno reprisar que as ferramentas tecnológicas, possibilitam um 

desenvolvimento cognitivo progressivo estimulando as áreas corticais e fortalecendo as 

conexões sinápticas das funções executivas, além disso, a inclusão deles na sociedade 

tecnológica irá auxiliar os idosos a se comunicarem e expressar os sentimentos e construir 

vínculos, com uma participação ativa na sociedade, posto que a amizade tem um efeito benéfico 

na estabilidade deles. 

A Psicanálise introduziu uma nova forma de aprender o humano onde o biológico e o 

psicológico se entrelaçam e iluminam alguns aspectos da vida nas diversas fases do 

desenvolvimento. Contudo, estabelecer uma relação entre a Psicologia do Desenvolvimento, 

com recorte na fase da vida adulta tardia, especialmente no aspecto cognitivo, e os estudos 

freudianos se torna tanto mais rica quando abordada a partir das suas diferenças. Nesse sentido, 

embora a Psicanálise não aborde o tema da cognição e dos mecanismos cognitivos da 

inteligência e da memória no idoso, é possível realçar conceitos como pulsão, esquecimento, 

recalque e inconsciente, bem como as posturas do idoso diante das perdas e do luto que 

impactam no narcisismo feridos. 

Nesse sentido, a inteligência e a memória na vida adulta tardia diminui? Para os autores 

Papalia, Feldman e Martorell (2013) tal questão depende de habilidade de inteligência e os tipos 

de memória. Ainda, de acordo com as referidas autoras, pode ocorrer uma degeneração 

neurológica sofrida com o passar dos anos, podendo causar certa diminuição na velocidade do 

processamento mental, muscular e do raciocínio abstrato que dificulta no idoso o deslocamento 

da atenção de uma tarefa para outras, necessárias para dirigir carro, passar troco rápidos, por 

exemplo. Por outro lado, os adultos mais velhos podem desenvolver repertórios de estratégias 

altamente sofisticadas para lidar com situações cotidianas que evocam vocabulário, avaliar 

informações e demonstrar compreensão diante de situações da vida. 

No quesito memória, parece corriqueira a queixa de idosos saudáveis de falhas no 
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codificar, armazenar e recuperar informações. Para Papalia, Feldman e Martorell (2013), esse 

fato pode estar relacionado às alterações neurológicas que interferem diretamente nos tipos de 

memórias que dependem de diferentes estruturas cerebrais. Por exemplo, disfunções nos lobos 

frontais e o córtex pré-frontal afetam a capacidade de codificar e recuperar fatos da memória 

episódica e de trabalho, além de causar falsas memórias, registros de eventos que nunca 

ocorreram. 

O hipocampo e o logo temporal que o acolhe são fundamentais para o armazenamento 

de novas informações e o seu declínio interfere na memória episódica.  Felizmente, segundo as 

estudiosas citadas, os processos degenerativos podem ser retardados com atividades específicas 

para o público que entram na etapa do envelhecimento de modo saudável. 

No campo da psicanálise, a inteligência pode ser entendida como uma função mental 

responsável pela adaptação do homem ao meio, Freud (2006) tratou da interação do biológico 

com o psiquismo para o desenvolvimento de suas teorias, sendo a pulsão o instinto psíquico 

inconsciente que impulsiona o corpo a mover-se para um objeto. A pulsão é um conceito limite 

entre o corpo físico e o psiquismo. Ela nasce de uma experiência corporal e com o passar do 

desenvolvimento ganha registros no psiquismo, como é típico da pulsão sexual. 

A falha na memória ou o esquecimento para a Psicanálise não é exclusividade do idoso 

e, contrário a psicologia do Desenvolvimento, aponta para a pessoa e não para o déficit neural. 

Logo, o esquecimento não é uma degeneração, e sim uma eficiência do aparelho cerebral: se 

esquece para continuar a viver. Freud utiliza-se do mecanismo do recalque para explicar que o 

esquecimento é um fenômeno causal e nunca casual (FREUD, 2006). 

Ao tratar da questão do processo de envelhecimento, todas as marcas que ocorrem com 

o idoso, de natureza física e psíquica, geram conflitos, desejos e ansiedades pois impactam no 

inconsciente, uma instância atemporal e que nunca envelhece. Portanto, o abandono do 

narcisismo, nunca ocorre de fato. Sempre fica no psiquismo o eu ideal, um parâmetro que mede 

o eu atual em relação ao almejado. 

O envelhecimento, do ponto de vista da cognição ou da psicanálise, traz indícios da 

forma como o indivíduo vai lidar com essa nova fase do seu desenvolvimento, com base em 

seu histórico, como ele internalizou os anseios maternos e paternos e de como seu ego foi 

construído.  

O desenvolvimento humano ocorre naturalmente com todas as pessoas, e a medida que 

ocorre tanto o corpo físico quanto a parte cognitiva sofre alterações. Em relação ao idoso, as 

alterações físicas são bem mais visíveis, e assim como as físicas, as cognitivas também o 

afetam. 
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A falha de memória é considerada um dos sinais de envelhecimento, isto pois assim 

como a memória, outras habilidades cognitivas declinam com a idade. Existem vários sistemas 

de memória que possibilitam ao cérebro guardar informações para serrem utilizadas 

posteriormente, como a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, sendo que a 

primeira retém uma quantidade limitada de informação durante curto período de tempo, e a 

segunda retém a informação por tempo indefinido. 

No tocante a memória de longo prazo, pode-se destacar a memória semântica, 

responsável por armazenar fatos históricos, costumes sociais, dentre outros. Os costumes 

sociais são hábitos que aprendemos durante a nossa vida, e na psicologia social pode ser 

explicado através da atitude, a qual é formada por 3 componentes: cognitivo, afetivo e 

comportamental. O cognitivo diz respeito a pensamentos, informações e opiniões. O afetivo 

está ligado aos sentimentos, e o comportamental refere-se a atitudes, sejam comissivas ou 

omissivas, sedo que esses comportamentos podem sofrer influência de outras variáveis, não 

apenas de atitude, tais como hábitos, normas sociais etc. 

As atitudes são baseadas em uma relação social, em costumes sociais, importantes para 

um bom convívio em sociedade, na medida em que informações são trocadas para formar 

opiniões. Quando o comportamento está de acordo com a atitude há um equilíbrio, todavia, os 

atos podem ir em contradição as atitudes, tendo como resultado uma dissonância cognitiva, já 

que o comportamento manifesto não corresponde a atitude.  

A dissonância cognitiva decorre de um desequilíbrio entre as cognições, resultando 

situações nas quais o agente irá evitar que manifestem a dissonância. Na velhice, devido a 

fragilidade e a imagem social negativa do idoso, esses comportamentos manifestos pode se 

tornar mais comuns, gerando problemas psicológicos podendo causar estresse e diminuição do 

bem-estar da pessoa idosa. 

Isto pois, após sofrer violência física ou verbal, a forma de proteção e evitar o castigo, 

o caso a violência, novamente será agir da forma como foi dirigido, agindo para lidar com 

aquele ambiente social, não podendo refletir sobre seus valores e crenças. 

A fase da vida adulta tardia é caracterizada por diversas mudanças, tanto físicas, quanto 

cognitivas. No quesito cognitivo, mencione-se que algumas habilidades como a velocidade de 

processamento mental e o raciocínio abstrato podem declinar. Essas mudanças nas habilidades 

de processamento podem refletir em uma degeneração neurológica, todavia, há uma variação 

individual, sugerindo que esse declínio das funções não é inevitável e pode ser preventivo. 

Desta forma, ao analisar a medição de atributos psicológicos, deve-se mencionar os 

caminhos e as escolhas para atingir o objetivo. A escala da medida, por exemplo, é uma 
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abordagem da medida psicológica a partir da definição de níveis de mensuração, sendo uma das 

mais populares na psicologia. Isto pois, o criador, Stevens, elaborou uma proposta taxonômica 

com a intenção de englobar ao conceito de medida práticas observadas em diversas áreas do 

conhecimento, resultando em pelo menos 4 níveis de mensuração: nominal, ordinal, intervalar 

e de razão. 

No quesito da inteligência, o nível de mensuração utilizado para inteligência poderia ser 

o intervalar, posto que tal escala é utilizada para comparação entre intervalos ou diferenças 

(sem existência de um zero natural), com as análises estatísticas de médio, desvio-padrão, 

correlação linear, modelos lineares em geral, tendo como exemplo, a possibilidade da medição 

de atributos psicológicos como inteligência e personalidade. 

Além da escala da medida, existe também os Modelos de Variáveis Latentes (MLV), os 

quais recorrem a elementos não necessariamente observados como causas das respostas dos 

indivíduos nos itens dos testes. Os principais MLV contínuas são conhecidos como análise 

fatorial ou de fatores comuns, e Teoria de Resposta ao Item (TRI), modelos também aplicáveis 

para mensurar inteligência. 

A escala Wechsler de Inteligência Adulta (WAIS) é utilizada comumente por 

pesquisadores para medir a inteligência em idosos. Os idosos tendem a não ter um desempenho 

tão bom quanto os jovens, demonstrando diferença, principalmente na velocidade de 

processamento e no desempenho não verbal. 

Diante das diferenças culturais, geralmente os testes são adaptados para serem utilizados 

em cada pais, tudo seguindo as diretrizes estabelecidas pela Comissão Internacional de Testes, 

as quais constituem importantes pontos de referência para a realização do processo de adaptação 

de um instrumento para um contexto diferente daquele em que foi construído. Em uma versão 

mais recente, foram introduzidas mudanças estruturais importantes (ampliação dos limites de 

idade e inclusão de três novos subtestes) que permitem a avaliação de componentes cognitivos 

específicos, como funções executivas, linguagem, memória. 

O teste apresenta a possibilidade de investigar de forma detalhada e sistemática 

diferentes facetas do funcionamento cognitivo, sendo composta por 14 subtestes agrupados em 

dois conjuntos, com sete subtestes cada: verbal (Vocabulário, Semelhanças, Aritmética, 

Dígitos, Informação, Compreensão e Seqüência de Números e Letras) e de execução 

(Completar Figuras, Códigos, Cubos, Raciocínio Matricial, Arranjo de Figuras, Procurar 

Símbolos e Armar Objetos). 

No tocante aos idosos, mencione-se que apesar das normas elaboradas para a escala 

terem contemplado adultos com idades até 89 anos, estes foram distribuídos em apenas dois 
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grupos de idosos: 60 a 64 anos e 65 até 89 anos. Sendo assim, ao considerar que um idoso de 

65 anos tende a ser muito diferente de outro com 75 ou 85 anos, conclui-se que as faixas etárias 

são muito amplas, não permitindo acompanhamento sistemático do perfil cognitivo no curso da 

vida. Dessa forma, estudos que investiguem aspectos específicos da cognição focalizando 

faixas etárias mais estreitas podem contribuir tanto para o melhor aproveitamento da escala 

WAIS-III em idosos quanto para aquisição de mais conhecimento sobre o processo cognitivo 

na velhice. 

 

CONCLUSÃO 

 A sociedade contemporânea, marcada pela presença significativa dos aparatos 

tecnológicos, pode se constituir uma desafio para o idoso que está na fase de desenvolvimento 

da adultez tardia. Lidar com as atividade corriqueiras, mantendo um nível razoável de eficácia 

e eficiência no uso do tempo e no modo de execução da tarefa pode ser desafiador. 

As atividades básicas da vida diária como tomar banho, se vestir, ir ao banheiro passam 

gradativamnte a serem desempenhadas com sacrifícios. As atividades instrumentais como 

telefonar e realizar compras, bem como as atividades avançadas baseadas em condutas que 

abrangem o funcionamento físico, mental e social costumavam ser transferidas para outros 

parentes mais jovens. 

Em contexto de pandemia, onde o isolamento físico foi instituido, o idoso viu-se diante 

do desafio de utilizar os aparatos tecnológicos para dar seguimento a sua vida e ao atendimento 

de suas necessidades físicas, emocionais e sociais. O encontro do idoso e com a tecnologia pôde 

iluminar a questão da utilizada do uso da tecnologia para o desenvolvimento cognitivo do adulto 

tardio. 

Estudos revelam que o contato com o aparato tecnológico contribue para o 

desenvolvimento de atividades cognitivas, bem como para melhoras nos aspectos emocionais 

como depressão, solidão, sentimento de pertencimento e de bem-estar. Basta que o adulto tardio 

seja acompanhado e treinado para o uso eficiente da tecnologia.  

 

 

REFERÊNCIAS  

FREUD, Sigmund. Textos sobre a metapsicologia. In. Edição Standard Brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud. v. XIV. Tradução. J. Salomão. Rio de Janeiro: 

Imago, 2006; 

PAPALIA, Dione; FELDMAN, Ruth Duskin; MARTORELL, Gabriela. Desenvolvimento 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 129



humano. 12 ed. Tradução: Cristina Monteiro e Mauro de Campos Silva. Porto Alegre: Artmed, 

2013. 

SANTOS, Anna Alleska Silva; SANTOS, Adeilma Isnalda Pereira Silva dos; LOURENÇO, 

Nildênia Lopes Ramalho; SOUZA, Maxsuel Oliveira de; TEIXEIRA, Vanina Papini Góes 

Teixeira. A importância do uso de tecnologias no desenvolvimento cognitivo dos idosos. Centro 

Universitário Tiradentes – Unit. Gep News. Maceió, v.1, n.1, p. 20-24. Jan./Mar. 2018. 

Disponível em: https://www.seer.ufal.br/index.php/gepnews/article/view/4677 . Acesso em : 

20 dez de 2021. 

CAUCHICK MIGUEL, P. A. Estudo de caso na engenharia de produção: estruturação e 

recomendações para sua condução. Produção, v. 17, n. 1, p. 216-229, 2007. Disponível em: 

https://doi.org/10.1590/S0103-65132007000100015. Acesso em: 20 dez de 2021. 

FORZA, C. Survey research in operations management: a process based perspective. 

International Journal of Operations & Production Management, v. 22, n. 2, p. 152-194, 

2002. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1108/01443570210414310. Acesso em: 20 dez de 

2021. 

FRIAS, M. A. E. et al. Utilização de ferramentas computacionais por idosos de um centro de 

referência e cidadania do idoso. Rev. esc. enferm. USP, Dez 2011, vol.45, no.spe, p.1606-

1612. ISSN 0080-6234 Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0080-62342011000700011. 

Acesso em : 20 dez de 2021. 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 130

https://www.seer.ufal.br/index.php/gepnews/article/view/4677
https://doi.org/10.1590/S0103-65132007000100015
http://dx.doi.org/10.1108/01443570210414310
https://doi.org/10.1590/S0080-62342011000700011


 

CAPÍTULO 12 
 

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM 
HIPERATIVIDADE (TDAH) NA INFÂNCIA 

 
Verônica Alves dos Santos Conceição, Maria Salete Peixoto Gonçalves 
e Maria Evanilde Barbosa Sobrinho 

 
RESUMO: O objetivo do artigo é efetuar um estudo teórico sobre a avaliação 
e o diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 
na infância. O TDAH é uma patologia que apresenta uma prevalência 
significativa na infância. O atendimento em ambientes de clínicas psicológicas 
e em unidades escolares por parte de pais com diagnósticos prévios dos filhos 
com TDAH indica uma aumento significativo de casos identificados e uma 
necessidade emergente de atenção e orietnação por parte dos profissionais 
dirigidos aos cuidadores. O estudo foi elaborado a partir da metodologia de 
revisão bibliográfica com vistas à apontar algumas das técnicas mais 
utilizadas para a avaliação do comportamento infantil, distinguindo-o o que 
é pertinente à fase do desenvolvimento e à patologia. 
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INTRODUÇÃO 

A atenção é um dos processos psicológicos básicos do homem. Compreendida como 

um meio de concentrar recursos mentais em um número limitado de informações, a atenção se 

torna relevante desde a infância para o desenvolvimento saudável. Infelizmente, algumas 

crianças passam a evidenciar transtornos nesse processo mental, muitas vezes associados com 

a hiperatividade.  Este estudo objetiva compreender o Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) na Infância.  

Ele foi elaborado a partir da metodologia de revisão bibliográfica e está dividido em três 

seções, a partir da introdução. A segunda seção trata da metodologia utilizada. A terceira seção 

aborda a atenção enquanto processo psicológico básico e os processos envolvidos no seu 

funcionamento Ainda, a seção da discussão aborda a Infância a partir das teorias piagetiana e 

vygotskiana. Discorre sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) 

e suas relações com a atenção e o desenvolvimento humano. Concluindo com algumas 

considerações. 

METODOLOGIA 

Este estudo se constitui uma pesquisa exploratória com o objetivo de compreender o 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) na Infância com o enfoque no 

aspecto sociocognitivo. Ademais pretende-se apontar algumas das técnicas mais utilizadas para 

a avaliação do comportamento infantil, distinguindo-o o que é pertinente à fase do 

desenvolvimento e à patologia. 

Para Forza (2002), a finalidade da metodologia exploratória é construir uma ideia 

central acerca de determinado tema para, a partir dela, empreender uma busca detalhada sobre 

o assunto. Logo, esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica, na qual 

foram levantados artigos publicados em periódicos de referência relacionados ao tema do 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

Ainda sobre a pesquisa bibliográfica ou revisão da literatura, Cauchick Miguel (2007) 

indica que ela possibilita identificar, conhecer e acompanhar o desenvolvimento de 

determinado campo de conhecimento, apontando as perspectivas e as sugestões para futuros 

estudos.  

Nesse trabalho, a revisão bibliográfica foi realizada para contextualizar a temática. 

Todos os artigos analisados ofereciam uma modelagem para a resolução do problema sobre o 

TDAH, suas caraterísticas predominantes e a avaliação do comportamento infantil, distinguindo-

o o que é pertinente à fase do desenvolvimento e à patologia. Os dados dos estudos foram lidos 
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e analisados para identificar características avaliações mais recentementes, consolidar as 

questões mais atuais, levantar possíveis lacunas na área de conhecimento e, dessa forma, revelar 

direções para futuros desenvolvimentos. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A atenção é o processo psicológico básico capaz de selecionar algumas informações do 

ambiente em detrimento de todas as informações disponíveis. Ela funciona como um filtro do 

cérebro enquanto ele absorve informações do ambiente. Ao estudarmos, encontramos diversas 

distrações, como por exemplo, o som de notificações em nosso celular. No entanto, é possível 

continuar a leitura de um modo que sua organização mental não se confunda. Essa pré-seleção 

dos objetos que serão fruto da nossa atenção é denominada de atenção seletiva. Conforme 

Sternberg (2008, p.85) estamos “constantemente fazendo opções com relação aos estímulos aos 

quais prestamos atenção e aos que ignoramos. Ao ignorar ou, pelo menos, deixar de dar ênfase 

a alguns estímulos, destacamos os estímulos salientes.” 

A atenção dividida é a capacidade de prestar atenção em dois ou mais estímulos ao 

mesmo tempo. Indivíduos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e TDAH (Transtorno do 

Déficit de Atenção com Hiperatividade) apresentam dificuldades nesta capacidade de atenção, 

uma vez que estes indivíduos estão concentrados em um estímulo, eles se “blindam” para 

qualquer outro. 

A vigilância refere-se à capacidade de uma pessoa estar presente em um campo 

prolongado, no qual ela procura detectar o aparecimento de um estímulo. Esta capacidade 

costuma ser utilizada em situações de risco visando encontrar sons e objetos indesejados. 

A busca é a procura ativa de estímulos específicos em um ambiente, o que exige um 

exame detalhado tanto do ambiente quanto dos estímulos específicos. Sternberg (2008) afirma 

que existem algumas limitações aos nossos recursos mentais em relação à quantidade de 

informações que se apresentam para nós a todo o momento, reduzindo estes recursos, 

incapacitando o processamento de todas as informações. O fenômeno psicológico da atenção 

possibilita o uso criterioso de nossos limitados recursos mentais.  

Abordar a infância a partir do desenvolvimento físico e cognitivo leva a considerar, 

ainda que brevemente, as contribuições da epistemologia genética de Jean Piaget (1896 a 1980). 

De acordo com Piaget (2013), o desenvolvimento humano iniciado na infância implica três 

dimensões: físico, cognitivo e psicossocial. O físico está relacionado à maturidade reprodutiva, 

ao crescimento e às questões comportamentais. O cognitivo está ligado ao raciocínio científico, 
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ao pensamento abstrato e ao preparo para a faculdade ou profissão. E o psicossocial liga-se à 

busca pela identidade e às influências externas. 

O aspecto sociocultural do desenvolvimento infantil também foi abordado nos  estudos 

de Lev Vygotsky (1896 a 1934). Suas concepções acerca do desenvolvimento cognitivo 

mostram que ele é produzido pelo processo de internalização da interação social com materiais 

fornecidos pela cultura, sendo que o processo se constrói de fora para dentro. O entendimento 

de Vygotsky (1984) fundamenta a ideia de que as funções psicológicas superiores como a 

linguagem e a memória são construídas ao longo da história social do homem em sua relação 

com o mundo.  

Uma relação entre os dois teóricos, Piaget e Vygotsky, permite compreender que durante 

a infância a criança passa por uma significativa evolução nas habilidades motoras que traz 

mudanças cognitivas e psicossociais. Tais mudanças, intensificadas pela introdução da criança 

no ambiente da educação formal, permite que ela experimente outras perspectivas, tanto na 

forma como a criança se vê, como na forma como ela encara os outros. 

Nesse contexto de desenvolvimento, pensamento e linguagem são processos 

interdependentes, sendo que a aquisição da linguagem pela criança modifica suas funções 

mentais, dando forma definida ao pensamento e possibilitando a imaginação, a memória e a 

compreensão de signos. Para Vygotsky (1984), signos são meios que facilitam as funções 

psicológicas, dentre elas a atenção. Infelizmente, essa fase do desenvolvimento nem sempre 

acontece como esperado. Muitas crianças passam a lidar com disfunções que implicam 

prejuízos tantos nos estágios do desenvolvimento cognitivos aludidos por Piaget (2013), quanto 

no desenvolvimento sociocultural apontado por Vygotsky (1984). 

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é um transtorno do 

neurodesenvolvimento que apresenta níveis prejudiciais de desatenção, desorganização, como 

incapacidade de permanecer em uma tarefa, aparência de não ouvir e perda de materiais em 

níveis inconsistentes com a idade ou o nível de desenvolvimento, e/ou hiperatividade-

impulsividadede, por exemplo, inquietação, incapacidade de permanecer sentado, intromissão 

em atividades de outros, realiza ações precipitadas que ocorrem no momento sem premeditação 

e com elevado potencial para dano à pessoa. Tais sintomas precisam ser expressos de forma 

excessiva para a idade ou nível de desenvolvimento, segundo o DSM-5  (APA, 2014). 

O TDAH costuma surgir logo no início da fase de desenvolvimento humano, por isso é 

neurodesenvolvimentista, mais precisamente antes da criança ir para escola. Ele é identificado, 

frequentemente, nos anos do ensino fundamental, devido à desatenção mais expressiva e os 

sintomas estão mais presentes e perceptíveis antes dos 12 anos de idade, sendo assim há certo 
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impasse em diagnosticar a idade de início mais precoce devido às dificuldades para se 

estabelecer retrospectivamente tais sintomas no início da infância. Esse transtorno costuma 

estabilizar no início da adolescência, mas há quem permaneça até a vida adulta, inclusive com 

comportamentos antissociais (APA, 2014). O TDAH traz danos leves na comunicação social, 

limitações funcionais na comunicação efetiva, na participação social ou no sucesso acadêmico. 

Também pode apresentar problemas cognitivos em testes de atenção, função executiva ou 

memória (APA, 2014). 

A atenção é um dos processos mais afetados nesse transtorno, além de outros como 

memória e motivação. Isso porque existe ligação entre as atividades dos processos psicológicos 

básicos, sendo assim, a alteração na atenção também implica na alteração de alguns desses 

outros. Para entender como isso ocorre no TDAH, é preciso considerar que a atenção tem papel 

importante nas funções executivas frontais, realizadas nos lobos frontais.  Tais funções são 

responsáveis por atividades de ações com objetivos, como as que envolvem planejamento, 

execução e monitoramento. No TDAH, as funções executivas frontais afetadas são: A atenção 

alternada, que atua na mudança de tarefas e contexto; a atenção sustentada, responsável por 

manter o foco em um estímulo por tempo prolongado; e a memória de trabalho, que exige 

atividade atencional para filtrar e manter estímulos (DALGALARRONDO, 2019, p.171 e 177). 

 À medida em que a atenção é comprometida em uma criança com TDAH, o 

planejamento é afetado, levando a impulsividade, que faz com que ela basicamente pule essa 

etapa ou não se atenha tanto a ela. Também existe a dificuldade de filtrar estímulos irrelevantes 

à tarefa, e de entrar no estado de vigilância para detectar informações infrequentes. Ainda 

falando sobre a disfunção nas funções executivas frontais, há nesse transtorno a perturbação da 

inibição de respostas, por isso, um baixo autocontrole e impulsividade ocorrem devido a 

dificuldade de suprimir respostas inapropriadas ao momento e selecionar respostas mais 

apropriadas, afetando comportamentos dirigidos a objetivos (DALGALARRONDO, 2019, 

p.177). 

Tratando de desenvolvimento humano, mais especificamente a fase da infância, e sobre 

o desenvolvimento e curso desse transtorno, o DSM-5 (APA, 2014, p.62) traz que a desatenção 

e a hiperatividade as vezes são de difícil distinção em relação ao comportamento normal, uma 

vez que variam muito até os quatro anos de idade. A atividade motora excessiva pode ser notada 

na época em que a criança começa a andar, enquanto a desatenção costuma ser notada durante 

o ensino fundamental, o que leva a identificação do TDAH. Os sintomas de hiperatividade 

motora são mais presentes durante a infância, apesar de persistirem as dificuldades com o 

planejamento, a inquietude, desatenção e impulsividade na adolescência e na vida adulta. 
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A depender do desenvolvimento do curso do transtorno, as consequências funcionais 

podem ser mais ou menos prejudiciais, mas de certo, os indivíduos com TDAH possuem, em 

algum nível, prejuízos em vários âmbitos importantes da vida, como o social, familiar e o 

escolar, segundo o DSM-5 (APA, 2014, p.62). Levando em consideração os sintomas do 

transtorno e suas consequências nos diversos âmbitos da vida da criança, é possível entender a 

interferência no andamento normal do desenvolvimento. Nesse sentido podemos destacar que 

aprendizagem é dificultada, as relações sociais são afetadas o que reflete no emocional, sendo 

todos esses fatores importantes para o desenvolvimento na infância. 

Para entender melhor como isso ocorre no transtorno, podemos elencar alguns pontos tratados 

no DSM-5 (APA, 2014, p.63). Sobre crianças com TDAH, durante a realização de tarefas que 

exigem esforço prolongado, comumente seu desempenho é visto como preguiça, 

irresponsabilidade ou falta de cooperação pelos colegas. Os sintomas de desatenção, 

hiperatividade e impulsividade acabam levando a interações negativas no meio familiar, de 

forma semelhante, o mesmo ocorre com interações sociais. Crianças com TDAH também 

possuem mais propensão a sofrer lesões e maior probabilidade de desenvolver transtorno de 

conduta na adolescência e transtorno de personalidade antissocial na fase adulta. 

 

CONSIDERAÇÕES 

A infância é uma fase do desenvolvimento humano marcada pelas transformações de 

natureza física, emocional e social. Nela os processos psicológicos básicos se estruturam e 

sedimentam os processos superiores tão necessários à vida humana. Infelizmente, também pode 

ser a fase de desenvolvimentos de disfunções que impactam toda a história de vida de uma 

pessoa. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), recorte desse estudo, é um 

exemplo dessas disfunções.  

É verdade que, conforme foi tratado, os sintomas da TDAH nem sempre são 

identificados com facilidade nesse estágio do desenvolvimento e muitas vezes se confundem 

com a inquietude, a desatenção e a impulsividade infantil. Reconhecer os sintomas do TDAH 

e aprender a lidar com suas limitações pode potencializar capacidades e habilidades de jovens 

que de outro modo seriam relegados às margens da sociedade.  
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CAPÍTULO 13 
 

A GESTÃO DE CONFLITOS NA ÁREA EDUCACIONAL: 
UM ESTUDO A PARTIR DE UMA ABORDAGEM 
EMPIRICA 

 
Ellen Correa Rodrigues, Janaína Marchi e Lucas Almeida dos Santos 

 
RESUMO: O presente estudo que tem como objetivo compreender como a 
gestão de conflitos promove a melhoria das relações interpessoais dos 
colaboradores de uma empresa do ramo educacional da região central do Rio 
Grande do Sul, apresenta-se como um estudo de caso, de natureza 
qualitativa, descritiva e teórico comparativa, tendo seus dados coletados por 
meio da técnica de observação de forma sistemática, observando-se desde os 
conflitos, as práticas desenvolvidas, bem como a forma como a gestão é 
realizadas. Entre os principais resultados encontrados, observou-se na 
empresa em análise, que os conflitos intrapessoais, os quais a empresa está 
exposta, são de ordem comportamentais, sejam eles por falta de objetividade 
ou propriamente a falta de clareza na comunicação por parte dos gestores. A 
partir disso conclui-se, que o relacionamento interpessoal na organização 
precisa estar em constante observação para que se mantenha um ambiente 
organizacional saudável e em desenvolvimento. Assim, sugere-se a empresa 
investir na técnica de negociação de conflitos, visto que esta possibilita uma 
oportunidade de aprimorar suas constantes negociações, tanto em termos de 
relações pessoais e profissionais, além de investir em treinamentos, 
capacitações e atualizações, gerando segurança em seus colaboradores e 
assim minimizando os conflitos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Gestão de Pessoas nas organizações é a função que permite a colaboração eficaz das 

pessoas empregado, funcionários, recursos humanos ou qualquer denominação utilizada para 

alcançar os objetivos organizacionais e individuais. Neste sentido, as organizações 

empresariais, independente do seu porte, a prática da gestão de pessoas se dá pelo conjunto 

formado por indivíduos e estrutura organizacional. Inúmeros pesquisadores, compreendem a 

gestão de pessoas como sendo um conjunto de ações estratégicas e políticas, que buscam o 

desenvolvimento eficiente de processos organizacionais, bem como a vantagem competitiva 

das empresas, por meio da influência comportamental de seus funcionários (RUBINO, 2010; 

WOOD Jr.; TONELLI; COOKE, 2011; DEMO, 2010). 

Sobre esse viés, a Gestão de Pessoas é a área que constrói talentos por meio de um 

conjunto integrado de processos e cuida do capital humano das organizações (CHIAVENATO, 

2010, p.9). Ademais, para o autor, uma gestão estratégica é aquela na qual o RH busca criar um 

elo entre as pessoas e os objetivos da organização, alinhando o planejamento do RH com o 

planejamento estratégico da organização. Assim, quando todos os profissionais conhecem a 

missão e os valores que norteiam seu trabalho, tudo fica mais fácil de entender, inclusive saber 

qual o seu papel e como contribuir eficazmente para a organização. Neste contexto, mediante 

de uma convivência saudável de grupos sociais, é possível considerar o conflito como 

necessário, pois este favorece meios que constroem oportunidades que viabilizem o equilíbrio 

nas relações (CARVALHAL et al, 2017, p.103), visto que, “a forma como as pessoas, grupos 

e organizações lidam com os conflitos é que faz a diferença”. 

No âmbito organizacional, Montana e Charnov (2003, p.322) definem o conflito como 

“a divergência entre duas ou mais partes, ou entre duas ou mais posições, sobre como melhor 

alcançar as metas da organização”. Percebe-se que o conflito habitualmente aparece quando, de 

fato, os interesses colidem, cuja reação natural ao mesmo dentro do contexto organizacional 

está comumente ligada a uma força disfuncional que pode ser atribuída a um conjunto de 

circunstâncias ou causas lamentáveis (CLEGG; HARDY; NORD, 2004), podendo desencadear 

desde pequenas discussões, com diferentes pontos de vistas, até situações mais severas, cujas 

partes se esforçam no sentido de prejudicar ou destruir umas às outras, frustrando o alcance das 

metas e o desenvolvimento dos interesses de seus opositores. 

Em Instituições do âmbito educacional, a gestão de conflitos, na concepção de Moro, 

Vinha e Morais (2019), visam melhorar o ambiente escolar, busca promover exatamente uma 

educação de qualidade que vai além de aspectos curriculares, abrangendo em seus objetivos 
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fornecer o pleno desenvolvimento do ser humano. Para os profissionais que atuam nesta área 

estes podem ser provenientes de ações próprias dos sistemas escolares ou oriundos das relações 

que envolvem os atores da comunidade educacional mais ampla, podendo derivar dos 

exercícios de poder, dos que se originam das diferenças pessoais, dos que resultam de 

intolerâncias de toda ordem, os que possuem fundo político ou ideológico, o que fugiria do foco 

principal deste trabalho, voltado para a escola e seu entorno.  

Tendo por base o exposto, no que tange os conflitos numa empresa de prestação de 

serviços no ramo educacional, o presente estudo tem como problemática responder o seguinte 

questionamento: pode a gestão de conflitos melhorar as relações interpessoais dos 

colaboradores de uma empresa do setor educacional? Como forma de atender a problemática 

estabelecida o presente estudo conta com o objetivo geral de compreender como a gestão de 

conflitos promove a melhoria das relações interpessoais dos colaboradores de uma empresa do 

ramo educacional da região central do Rio Grande do Sul. 

Ademais, a presente pesquisa justifica-se devido ao fato de que a gestão de conflitos 

pode trazer benefícios para organização, pois com um olhar do gestor, para a ocorrência de 

conflitos na equipe, pode impedir que os colaboradores se sintam desmotivados e insatisfeitos 

no local de trabalho, o que contribui diretamente para a manutenção do clima organizacional, 

podendo gerar reflexos diretos na qualidade de vida do trabalhador (KANAANE, 2017). 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A seguir tem se estruturado o referencial teórico acerca da temática abordada neste 

estudo, suporte organizacional e desempenho profissional, construídos a partir dos conceitos e 

pensamento dos estudiosos e pesquisadores da área. 

 

2.1 Gestão de Conflitos 

 

O conflito, na concepção de Folberg e Taylor (1985) foi apresentado como um conjunto 

de propósitos, métodos ou condutas divergentes, encontrando-se irremediavelmente presentes 

na vida em sociedade ou em grupos. Ainda, Fisher, Patton e Ury (1994) apontam que os 

conflitos se encontram presentes, intrinsecamente, em todos os relacionamentos: na família, no 

emprego, na vida social, no lazer. Para os autores, ao longo da vida, aumentam em quantidade 

e tornam-se mais complexos, notadamente na fase adulta, afinal, o conflito é uma indústria em 

crescimento. 
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Ademais, verifica-se que essas mudanças podem acontecer tanto por uma interferência 

individual, da organização ou da sociedade que provoca a transformação. Outrora, Katz e Kahn 

(1987), já abordavam que todos os sistemas sociais, inclusive as organizações, consistem em 

atividades padronizadas de uma quantidade de indivíduos, o que leva a dizer que, diante de 

qualquer alteração, intervenção ou da mera possibilidade de que isso ocorra dentro desse 

sistema, estará instalado um conflito. 

O modo de entender o conflito e avaliar suas consequências é relativo, neste sentido, 

pode-se identificar três visões distintas a respeito desse fenômeno ao estudar as teorias de 

administração. As visões se diferenciam entre a escola tradicional, a escola de relações humanas 

e a escola interacionista (ROBBINS,2002). De acordo com essa abordagem na escola 

tradicional, o conflito é visto como algo que produz danos, erro ou falha de algo, com forte 

indício de que algo não está dando certo, podendo ser causado por falhas na comunicação, falta 

de confiança, dentre outros, tendo essa versão perdurado durante as décadas de 1930 e 1940 

(WAGNER III, HOLLEMBECK, 2002). Na perspectiva das relações humanas, o conflito não 

é mais visto como algo ruim, pelo contrário, pode muito bem ser a força motriz para o 

desenvolvimento de um grupo se tornando assim um benefício (CERTO, 2005). Ainda, a 

abordagem assumida pela escola interacionista, determina o conflito como sendo o propulsor 

da eficácia de desempenho, pois na percepção dos defensores deste pensamento, os indivíduos 

que não passam por conflitos desenvolvem uma postura de acomodação e atrapalham o 

desenvolvimento. (ROBBINS, 2006). 

Sob este viés, Hall (2004) argumenta que o conflito não se apresenta inerentemente bom 

ou mau para os participantes, a organização ou a até mesmo a sociedade mais ampla. Neste 

contexto, o autor destaca que poder e conflito são os principais responsáveis por moldar o estado 

de uma organização, preparando o cenário para os processos contínuos de poder e conflito que 

continuamente a moldam, no qual, o conflito desempenha um papel importante no 

desenvolvimento das variações entre organizações. 

Não se pode omitir, por outro lado, que o conflito alimenta a energia transformadora, a 

energia que enseja a mudança, pois se opõe à estagnação e constitui uma espécie de mola 

propulsora que permite às organizações, por exemplo, enfrentar o desafio de sobreviver em um 

mercado extremamente competitivo, onde milhares de indivíduos e empresas disputam espaços 

e recursos limitados (FIORELLI; FIORELLI; MALHADAS, 2008). Assim, é possível afirmar 

que a causa primária de todo conflito é a mudança, ou a perspectiva de que ela venha a ocorrer, 

em relação ao até então estabelecido. 

Ainda, para os autores supracitados, diferentes aspectos podem estar envolvidos dentro 
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da mudança, sendo este o indivíduo ou a organização nascente do conflito. Esses elementos 

podem incluir, entre outros: a) bens, compreendendo patrimônio, direitos, haveres pessoais etc.; 

b) princípios, valores e crenças de qualquer natureza, inclusive políticas, religiosas, científicas 

etc.; c) poder, em suas diferentes acepções; d) relacionamentos interpessoais. 

De modo geral, tais elementos combinam-se porque os acontecimentos não são 

estanques, visto que, o exercício do poder inclui a luta pela posse de bens, envolve valores 

pessoais e coletivos e manifesta-se por meio de relacionamentos interpessoais. Em outras 

palavras, as situações de conflito (especialmente no litígio já instalado) não são simples, nem 

quanto à condição presente, tampouco aos processos complexos que conduziram a este, dos 

quais não se pode conhecer totalmente nem predizer, com certeza sua evolução (SUARES, 

2002). 

Para Robbins (2014), este argumenta que o conflito é um processo que consiste em um 

esforço consciente de uma das partes ou ambas para interferir no alcance das metas individuais 

do outro, essa interferência pode acontecer entre um coordenador departamental e um 

colaborador ou vice e versa. Neste sentido, “o conflito é um fenômeno natural da vida 

organizacional” (ROBBINS, 2014, p.437).  

Noutro sentido, percebe-se que as divergências pessoais nas organizações, quando 

negligenciadas, podem se tornar um obstáculo para o alcance dos objetivos da empresa. Sob 

este prisma, Burbridge e Burbridge (2012) elucidam que as situações conflituosas precisam ser 

gerenciadas, sem serem vistas apenas como negativas, mas como fatores que possibilitam 

transformações nas organizações. Para os autores, trata-se de analisar quais os motivos que 

deram origem ao conflito e buscar a melhor estratégia para desarticulá-lo por meio de ações 

que possibilitem a implementação da gestão de conflitos.  

Nesta esteira de pensamento, Carvalhal et al (2017), na convivência saudável de grupos 

sociais, é possível considerar o conflito como necessário, pois este favorece meios que 

constroem oportunidades que viabilizam o equilíbrio nas relações. Ainda de acordo com os 

autores, “a forma como as pessoas, grupos e organizações lidam com os conflitos é que faz a 

diferença” (CARVALHAL et al, 2017, p.103), ou seja, a forma como se gerenciam os conflitos 

na empresa é que vai determinar sua influência na convivência entre as pessoas envolvidas e o 

andamento das atividades organizacionais.  

Contudo, observa-se ainda, que a gestão de conflitos visa depreciar os efeitos negativos 

dos conflitos. Burbridge e Burbridge (2012, p.30) afirmam que “o conflito mal gerenciado é 

um dos maiores geradores de prejuízo desnecessários tanto para as organizações quanto para os 

colaboradores”, ou seja, gerir conflitos tem objetivo de equilibrar os aspectos positivos e 
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negativos na organização. 

Por fim, para Apipalakul e Kummoon (2017), qualquer forma de conflito em um local 

de trabalho, se não for dada uma solução imediata, pode dificultar o sucesso da organização. 

Para os autores, existe uma relação entre o clima organizacional e a gestão de conflitos, uma 

vez que dentro deste, alguns fatores são essenciais para sua gestão, tais como: comunicação 

moderna para evitar qualquer mensagem ou conteúdo ambíguo e imprecisão; incentivo e 

respeito ao direito de expressão; reforço verbal com palavras motivadoras e promoção por 

trabalho bem elaborado. Além disso, o gerenciamento dos conflitos deve enfatizar o processo 

como um todo, em vez de identificar a falha individualmente, a fim de incentivar o processo de 

troca de ideias e sugestões entre as pessoas envolvidas 

 

2.2 Gestão de Conflitos no ramo Educacional 

 

A gestão de conflitos dentro do ambiente educacional requer lidar com diferenças. Em 

termos Sociológicos, o conflito é um dos tipos de processos sociais pelos quais indivíduos e 

grupos atuam uns com os outros, sendo classificado como um processo dissociativo 

(OLIVEIRA, 2001). No entanto, o conflito também pode ser percebido como consequência de 

uma competição que saiu do controle, ou seja, quando a forma de luta pela sobrevivência 

ultrapassa os limites dos fatos sociais e geram uma mudança nas relações entre instituições, 

pode-se determinar o começo de um conflito. Contudo, as partes que entram em conflito estão 

conscientes da situação e tem um envolvimento pessoal e emocional com a questão que muitas 

vezes implica na prática da violência. (POSNER, KOUZES,2003). 

Outrora, Fustier (1982) já comentava que o gestor educacional pode fazer uso de 

diferentes abordagens de gestão de conflitos descritas conforme a abordagem estrutural, de 

processos e mista. Ademais, a abordagem estrutural consiste na interferência direta nas 

condições que predispõem ao conflito, ou seja, ocorre uma alteração estrutural no que poderia 

desencadear um processo de conflito, que pode não extinguir a possibilidade, podendo ao 

menos atenuar as consequências do conflito. 

Neste contexto, a gestão de conflitos dentro de uma instituição de ensino requer 

estratégias, lidar com as diferenças entre professores, alunos, gestores e demais colaboradores 

demanda diferentes abordagens para um mesmo problema, sendo assim o conhecimento dos 

modelos de gestão de conflito e seus estilos serão muito úteis ao gestor educacional 

(VERGARA, 2000). Na concepção de Bergamine (2000), este destaca que a necessidade em 

treinar habilidades, seria a solução do gestor para traçar planos estratégicos para gestão de 
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conflitos. 

Outrossim, no âmbito educacional, cabe ao gestor compreender as relações que se 

estabelecem no interior das instituições de ensino e ser capaz de negociar os conflitos que 

surgirem neste contexto, se esforçando para oferecer um ambiente saudável aos diversos níveis 

de convivência. Diante disso, entende-se que uma das tarefas mais difíceis para um gestor 

educacional é atuar diante da diversidade de comportamento (MESSIANO, 2012). 

Para a autora supracitada, um dos desafios dos gestores educacionais encontra-se no fato 

deste proporcionar aos docentes um ambiente de trabalho integrador e construtivo, fazendo uso 

de técnicas de negociações e mediação de conflito, a favor de uma melhor qualidade de ensino, 

que atenda às necessidades do mercado e que desperte em seus alunos a vontade de aprender. 

Ainda, Messiano (2012) destaca a importância de abordagem desta temática para os processos 

de melhoria da educação e do ambiente organizacional, pois os conflitos são inerentes aos seres 

humanos, e nesta concepção, cabe ao gestor a capacidade de desativá-los em tempo, antes da 

sua eclosão, visto que, a capacidade de administrar conflitos é uma das importantes 

características de um gestor e seria ideal ter o controle da situação, propiciando as ambas às 

partes envolvidas o convívio pacífico na medida do possível, com o mínimo de desgaste 

necessário. 

Noutra perspectiva, Claro (2013) aponta que a comunicação humana só existe realmente 

quando se estabelece um contato psicológico entre duas ou mais pessoas e, para que isso 

aconteça, é preciso ouvir e compreender, mais do que falar. Na concepção desta autora, ouvir 

na essência é estabelecer um relacionamento interpessoal no qual haja disposição para escutar 

um ao outro, sentir as palavras do outro, estar atento aos gestos, à postura, olhar olho no olho, 

compreender o não dito, visto que esta competência é essencial para estabelecer diálogos 

coerentes, que transmitam a mensagem que os interlocutores desejam externalizar de forma 

autêntica e precisa. 

Sob este viés, os gestores educacionais precisam ter uma boa capacidade de se 

comunicar, pois isso pode ser a chave para sucesso da equipe. Segundo uma pesquisa publicada 

na Revista Harvard Business Review, 70% dos conflitos decorrem de falha na comunicação, 

ou seja, “ruídos” no momento da transmissão da mensagem. Por ser tão importante, isso resulta 

num grande desafio, tanto para gestores quanto para colaboradores, já que as empresas têm 

buscado cada vez mais profissionais com essas habilidades e principalmente com uma 

comunicação interpessoal assertiva (IBC COACHING, 2019). 

Ainda, no ambiente educacional, por sua composição diversificada de membros, 

intensidade de convívio, pluralidade de interesses e outros, este apresenta-se como um palco 
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favorável ao constante surgimento de conflitos. Na concepção de Nebot (2000) e Martinez 

Zampa (2005), os conflitos educacionais foram eficazmente identificados, porém recebem esta 

denominação por acontecerem no espaço próprio da escola e/ou com seus atores diretos. No 

entanto, os conflitos educacionais são resultantes do próprio sistema escolar ou das relações 

entre os atores da comunidade educacional, podendo ser de poder, ideológicos, filosóficos, 

políticos, como também as controvérsias didáticas e pedagógicas. 

Para Martinez Zampa (2005), este compreende que os conflitos de relacionamento estão 

fortemente presentes no ambiente escolar, sendo os mais frequentes os estabelecidos entre 

docentes, docentes e alunos e entre alunos. Entre docentes os conflitos com frequência resultam 

da falta de comunicação, diferenças de interesses pessoais, conflitos de poder, hierarquia, 

divergências políticas, filosóficas ou ideológicas. Entre alunos e docentes a natureza dos 

conflitos relaciona-se à metodologia de ensino, características ou ausência do material didático, 

forma e critério das avaliações, pontuação, dentre outros. Por sua vez, os conflitos de 

relacionamento entre alunos são gerados por problemas de comunicação, rivalidades entre 

grupos, discriminação, namoro, eleições de comunidades estudantis. Além dos conflitos, nessas 

esferas podem ser destacados os conflitos envolvendo pais, gestores, funcionários, associados 

ao exercício de poder, as diferenças pessoais e intolerâncias entre partes, os quais, 

independentemente do tipo, acabam influenciando diretamente as instituições de ensino.  

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo que tem como objetivo compreender como a gestão de conflitos 

promove a melhoria nas relações interpessoais dos colaboradores de uma empresa do ramo 

educacional da região central do Rio Grande do Sul apresenta-se como um estudo de caso, pois 

visa abordar os fenômenos ocorridos no ambiente de investigação, uma instituição de ensino da 

região central do RS, trata-se de um estudo de caso. Segundo Yin (2001), o estudo de caso 

como uma estratégia de pesquisa que responde às perguntas “como” e “por que” e que foca em 

contextos da vida real de casos atuais. 

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois pretende-se compreender, 

analisar e descrever a gestão de conflitos dentro de um ambiente organizacional no ramo 

educacional. Assim, situações de conflitos são uma constante no dia a dia das empresas, e 

segundo Kanaane (2017), a pesquisa qualitativa inclui um conjunto de técnicas interpretativas 

que procuram descrever, modificar, traduzir e, de outra forma, aprender o significado, e não a 
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frequência de certos fenômenos que ocorrem de forma mais ou menos natural na sociedade, 

visando atingir o entendimento profundo de uma situação. 

De acordo com o objetivo, o presente estudo classifica-se como uma pesquisa descritiva, 

pois com esta, descreveu-se as características e a realidade da empresa em análise, sendo de 

forma imparcial, com olhar científico e sem a interferência de quem está realizando o trabalho. 

Para Gil (2019), as pesquisas explicativas têm como propósito identificar fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos.  

Para a coleta de dados, a mesma deu-se por meio da técnica de observação de forma não 

estruturada, observando-se desde a estrutura organizacional, averiguando-se os conflitos 

existentes, bem como a forma da empresa gerenciar os conflitos. Ainda, para coletar dados, 

realizou-se uma entrevista não estruturada com o gerente comercial e a coordenação pedagógica 

da instituição. Segundo Zanelli (2002), a observação atenta dos detalhes coloca o pesquisador 

dentro do cenário de forma que ele possa compreender a complexidade dos ambientes, ao 

mesmo tempo em que lhe permite uma interlocução mais competente. Para este estudo, os dados 

foram coletados nos meses de junho e julho de 2021, por meio de observações, tendo as 

informações transcritas no momento em que eram coletadas.  

No que tange a análise dos dados, esta ocorreu por meio da análise teórica comparativa, 

no qual buscou-se compreender a gestão de conflitos voltada para a melhoria nas relações 

interpessoais com o que embasa a literatura vigente. A análise teórica comparativa, na 

concepção de Gil Flores (1994), refere-se aos procedimentos de análise sobre dados qualitativos 

que partem do pressuposto de que a realidade social é múltipla, mutável e resultado da 

construção social. Assim, busca-se compreender e interpretar, por meio desta, como a realidade 

encontra-se entendida pelos participantes. 

Complementando a análise teórica comparativa, os dados também foram analisados de 

forma descritiva, possibilitando assim, descrever e interpretar os achados por meio da 

observação, facilitando dessa forma, a comparação com a teoria existente. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A partir das informações levantadas por meio de observação e entrevista na empresa em 

análise, este capítulo aborda a análise dos resultados, desde a caracterização da empresa, bem 

como a o levantamento dos conflitos organizacionais. 

 

Contextualização da empresa em análise 
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A empresa em análise é uma escola profissionalizante e faz parte de uma rede de 

franquias, desenvolvendo atividades dentro da área da educação, pautada pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LBD), atuando em cursos livres e desenvolvimento de 

capacitações profissionalizantes. Assim, a empresa é uma franquia e faz parte de uma rede, na 

qual a franqueadora possui uma média nacional de 600 unidades espalhadas em todo território 

nacional e encontra-se atuante no mercado há 10 anos, tendo como propósito de transformar 

vidas de pessoas. A escola franqueada está no mercado há um período inferior a um ano. 

As atividades desenvolvidas pela escola envolvem, cursos de capacitação nas áreas da 

beleza, culinária, construção civil, saúde e administrativas, atendendo em sua grande parte 

alunos de classe C e D, bem como objetivando a inserção desses no mercado de trabalho ou 

aperfeiçoando as técnicas já desenvolvidas pelos mesmos. Ainda, a escola trabalha junto com 

seus valores as questões sociais como pilar e ou raiz fundamental para desenvolver suas 

atividades sendo que a principal motivação da rede é a transformação por meio da educação 

profissionalizante. 

A missão organizacional da empresa está pautada em realizar os sonhos dos seus alunos 

mediante a qualificação profissional oferecida por meio de uma grande variedade de cursos. 

Sua visão é destacar se no ramo de profissionalizantes como a escola que mais satisfaz as 

necessidades de seus alunos, os seus valores são qualidade, confiança, comprometimento, 

profissionalismo, integridade e profissionalismo.  

Quanto à organização departamental, a empresa encontra-se distribuída de acordo com 

o organograma desenhado conforme Figura 1. Outrora, para Mintzberg (1995) o 

organograma era percebido como um gráfico que representa estrutura formal da empresa e 

apesar de não revelar os relacionamentos informais, traduz de forma inequívoca a divisão do 

trabalho e as posições existentes nas organizações, seu agrupamento em unidades e a autoridade 

formal. Ainda, Balcão (2015) afirma que as pessoas produzem mais quando sabem o que fazem, 

sabem quais são suas posições hierárquicas e as suas relações interpessoais na organização. 

 

Figura 1.  Organograma da Escola 
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Fonte: Autores, 2021. 

 

De acordo com a Figura 1, vale ressaltar a legislação que rege a franquia, como forma 

de compreender sua estrutura formativa. De acordo com o organograma, a Franqueadora que é 

detentora e criadora da marca da escola. Ainda, Lei nº. 8995 estipulam que a franquia 

empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca 

ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou 

serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e 

administração de negócios ou sistema operacional, desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, 

mediante remuneração direta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. 

Neste contexto, entra em cena a figura do Master, o qual compreende a um setor que 

presta todo o suporte de atendimento técnico ao sistema operacional, comercial e pedagógico, 

suprindo as necessidades operacionais e treinamento dos franqueados como ligação de 

conhecimento entre a franqueadora e o franqueado. Assim, a dinâmica e qualidade dos 

processos de transferência do conhecimento do franqueador para os franqueados, e entre os 

franqueados por si, representam condições de suma importância para o sucesso da adoção do 

franchising como estratégia (PASWAN; WITTMANN, 2003; PASWAN et al., 2004). 

Sob este viés, os franqueadores costumam codificar o conhecimento e apresentar rotinas 

padronizadas aos franqueados, a fim de que, o know-how específico de seu sistema de negócios 

possa englobar as ferramentas de gestão, práticas de serviços, métodos de controle e processos 

de produção; além da operação do negócio em si (MAURO, 2007). Contudo, os franqueados 
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possuem uma gestão em suas unidades por meio da gerente comercial e coordenação 

pedagógica, no qual o comercial desenvolve todo o processo de encantamento através da 

assistente de mídias que trabalha em todos os canais digitais (facebook, instagram, entre outras). 

Ainda, os assistentes de street são colaboradores que se encontram aos arredores da 

escola impulsionando os alunos a visitar a instituição de ensino. O telemarketing atua efetuando 

as ligações dos leads gerados pela assistente de mídias para que os mesmos cheguem até os 

orientadores educacionais, os quais auxiliam na efetivação da matrícula que será gerada por 

meio da secretaria da escola, mediante assinatura de contrato e documentação.  

 Nesse contexto, após o aluno estar matriculado é função da coordenação pedagógica 

orientar e acompanhar esses alunos garantindo a manutenção até a conclusão. Para Domingues 

(2014, p. 41) “ser coordenador pedagógico significa estar imbricado a um emaranhado de 

situações que o forma continuamente e orienta as suas escolhas, suas atitudes e sua posição 

frente à formação dos professores na escola.”. Assim, torna-se relevante que o coordenador 

pedagógico desenvolva a liderança no processo de formação abarcado na escola, visto que sua 

real função, diante de tantas outras, é promover a formação continuada.  

Complementando o exposto no organograma, acerca da gestão da coordenação, esta 

encontra-se voltada para o cuidado da escola, no qual há a existência da inspetora do bem-estar, 

desenvolvendo um papel de conservação desse ambiente. Neste sentido, Domingues (2014, p. 

26) expõem que “essas condições criam uma noção difusa de coordenação pedagógica e uma 

diversidade de critérios para o exercício da função”. Ainda, no que tange a gestão 

organizacional, tem-se a figura dos monitores, os quais desenvolvem efetivamente a 

capacitação e o aprendizado dos alunos para sua formação. Segundo Lima e Santos (2007, p. 

84), estes afirmam que é de incumbência do coordenador pedagógico, juntamente com todos os 

outros educadores, exercer o “ofício de coordenar para educar”, possibilitando trocas e 

dinâmicas da própria essência da aprendizagem, a qual contempla o aprender a aprender e junto 

com, essência do que se concebe como formação continuada de educadores. Na próxima seção, 

realizou-se o levantamento dos conflitos percebidos no ambiente analisado. 

 

Levantamento dos conflitos organizacionais 

 

Ao observar a escola, no atual formato organizacional por meio do franqueado e laço 

relacional com seus colaboradores, percebeu-se em primeiro momento que esta tramita com 

base na confiança, pois apesar de ser uma estrutura nacional no que se reflete a franqueadora, 

o franqueado é uma unidade que se intitula como um ambiente familiar e passa essa visão aos 
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seus colaboradores. No entanto, é perceptível que nesse ambiente inicial e de ajustes, pelo fato 

de estar no mercado há menos que um ano, a empresa passa por inúmeros conflitos, sejam estes 

pela curva de aprendizado de seus colaboradores ou as diferenças comportamentais.  

Destarte, cabe ressaltar que, sendo o conflito inevitável nos relacionamentos 

interpessoais, pois os indivíduos possuem visões diferenciadas sobre o comportamento 

humano, de acordo com suas crenças e valores, expectativas e emoções, percebe-se que as 

situações conflituosas, podem ser intrapessoais - eu versus meu eu interior; os conflitos 

interpessoais - eu e o outro, ou, por fim, os conflitos intergrupais - conflito entre os grupos 

(OLIVEIRA; NAPOLI, 2013). Ainda, para os autores, o conflito organizacional pode ser 

definido como um processo de oposição e confronto entre pessoas ou grupos, quando as partes 

que procuram exercer o seu poder na busca desses objetivos ou metas podem obstruir ou 

dificultar os avanços desejados, estando presentes na vida pessoal e nas organizações. 

Noutra perspectiva, Montana (2005) aponta que o conflito pode se dar entre duas ou 

mais partes, sendo individual ou em grupo, propondo os seguintes tipos de conflitos: 1. 

Intrapessoal: aquele que ocorre com a própria pessoa. 2. Interpessoal: aquele que acontece entre 

duas ou mais pessoas. 3. Intragrupal: aquele que está no próprio grupo (é um conflito entre as 

pessoas que compõem um grupo). 4. Intergrupal: aquele que ocorre entre grupos (ocorre quando 

temos dois ou mais grupos com um problema a ser resolvido). 5. Conflito intraorganizacional: 

abrange a generalidade das partes da organização (situação de conflito generalizado). 6. 

Conflito intraorganizacional: ocorre entre organizações, por exemplo, travado com uma 

associação ambientalista. 

Diante do exposto, observou-se no ambiente em análise, a ocorrência de conflitos do 

tipo intergrupal, no qual, os grupos formados na empresa, por possuírem características 

distintas, possuem questões de ordem operacional a serem resolvidas. De acordo com os 

gestores da empresa, os conflitos presentes na instituição são emergidos de questões 

comportamentais e de interesses pessoais, tendo por base fatores como falta de objetivos 

pessoais, dificuldades em priorizar tarefas ou até mesmo dificuldade em escutar, prejudicando 

a comunicação organizacional, visto que esta é algo fundamental neste tipo de ambiente. 

Ainda neste contexto, foi perceptível que a má comunicação tem interferido na gestão 

dos conflitos da escola, dificultando a execução das tarefas e delegação de funções. Nesta 

esteira de pensamento, Vecchio (2008), aborda que o conflito pode surgir devido à má 

comunicação, ao crescimento da organização, da heterogeneidade do quadro de pessoal, da 

maior participação dos subordinados, das diferenças existentes entre a linha e staff, dos sistemas 
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de remuneração, da competição por recursos limitados, da distribuição desigual do poder e de 

diferenças entre indivíduos. 

Outro fator percebido, é que a escola se preocupa em manter os seus colaboradores 

motivados, no que se refere às questões relacionadas às metas e sob este viés, desenvolveu-se 

algumas práticas que estimulam os mesmos e impulsionam as campanhas semanais a fim de 

que possam atingir as metas, tendo como contrapartida valores monetários que podem ser 

recebidos no momento de sua ocorrência. No entanto, identificou-se que o desenvolvimento 

destas práticas encontra barreiras nos conflitos interpessoais, no qual o gestor, possui 

dificuldades de alinhar a equipe com alcance das metas, gerando nestes um constante 

desconforto. Na concepção de Oliveira et. al (2014), se os conflitos não forem diagnosticados 

a tempo pelo gestor ou líder, esses evoluem de forma gradativa. 

Percebe-se com isso, que os conflitos na organização em análise são de ordem 

intrapessoal e afeta dois ambientes importantes, a secretaria e o comercial, os quais, são setores 

interligados no processo inicial dos alunos dentro da escola. Ainda, a gestão comercial também 

passa por dificuldades de recrutamento e seleção, uma vez que não possui um setor que cuide 

especificamente destes processos ou até mesmo uma empresa contratada para prestar esse 

serviço, o que por vez, sobrecarrega o próprio comercial, que acaba abarcando mais esta função. 

Assim, entende-se que o objetivo do recrutamento é suprir a seleção com a matéria-prima básica 

(candidatos) para seu funcionamento adequado, o que não está ocorrendo na empresa em 

análise, gerando conflitos intraorganizacionais, afetando as atividades desenvolvidas.  

Outro fator averiguado na organização, é acerca da rotatividade de colaboradores, pois 

o fato desta ser recorrente e em um curto período de tempo, gera um desgaste emocional para 

a equipe, custos financeiros para a empresa, sobre carga de trabalho para os demais 

colaboradores, além de prejudicar o processo de treinamentos, reduzindo ainda mais a curva de 

aprendizados destes. Dito isso, tal ocorrência gera conflitos que transcendem os indivíduos, as 

equipes e os processos estipulados para o bom andamento da organização. 

Conforme os gestores da escola, os mesmos relatam que mediante estes acontecimentos 

que reduzem a produtividade da organização, dificultam a convivência e o trabalho em equipe, 

a mesma vem buscando assessoria por parte dos Masters, os quais oferecem suporte para a 

escola frente à franqueadora, possuindo estes, expertise sobre a gestão de conflitos por se tratar 

de situações que vivenciam nas demais 60 unidades do Rio Grande do Sul na busca de soluções 

para sua gestão. 

No entanto, como forma de contribuir para a gestão organizacional da empresa em 

análise, buscando soluções para que esta consiga gerenciar seus conflitos, propõe-se na seção 
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seguinte algumas práticas, conforme a literatura da área, que promovam a melhoria nas relações 

interpessoais dos colaboradores e auxilie no melhor desenvolvimento das atividades. 

 

Proposição de ações para gerir conflitos e suscitar melhorias 

 

 

Diante do exposto até o presente momento, esta seção traz uma proposição de práticas 

que, ao envolver a gestão de conflitos, possibilite melhorar as relações interpessoais, 

transformando estas em pontos positivos para a organização. Assim, inicialmente sugere-se que 

a gestão de situações conflituosas requer o conhecimento e mapeamento dos mesmos, pois, para 

a resolução destes deve-se começar pelo seu conhecimento a fim de alinhar, também, a 

comunicação dentro do ambiente organizacional. Com isso, propõem-se de antemão a técnica 

de negociação de conflitos, uma vez que esta se encontra presente no cotidiano, da vida pessoal 

à profissional, visto que o ser humano está o tempo todo negociando, com a família, amigos e 

colegas de trabalho, a qualquer momento, em qualquer situação. Para uma boa negociação é 

necessário conhecer o assunto e saber se comunicar, preservando a ética e os valores (MELLO, 

2003). 

A proposição desta prática para empresa em análise, encontra-se pautada nas 

observações realizada e também pela fala dos gestores, indo ao encontro do proposto por 

Oliveira (2014), a qual afirma que para obter a eficácia na negociação na resolução de conflitos, 

deve-se distinguir e empregar adequadamente as variáveis ou aspectos que envolvem a 

negociação: informações, tempo e poder. Com isso, entende-se que a informação é tudo aquilo 

que diminui dúvidas e aumenta as probabilidades de acertos, pois a capacidade de se empregar 

corretamente as informações no tempo exato, pode resultar no êxito da negociação. 

Ainda, mediante os conflitos levantados na seção anterior, ratifica-se a sua gestão por 

meio da negociação conforme os apontamentos de Oliveira (2014), o qual aborda que a 

negociação está relacionada ao processo de mudança das condições atuais para as condições 

futuras ou desejadas, uma vez que o poder do negociador interfere de forma substancial no 

processo de resolução de problemas. Porém, faz-se necessário observar o que afirma Bonilha 

(2010), elucidando que esse método foca diretamente no acordo, não dando espaço para um 

diálogo efetivo na busca de uma resposta para o problema. 

No entanto, utilizou-se para este estudo a esquematização das fontes de poder do 

negociador proposto por Oliveira e Napoli (2013), como forma de alinhar as informações 

encontradas no ambiente em estudo com um corpus explicativo teórico. 
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Figura 2. Fontes de poder do negociador. 

 

Fonte: Oliveira e Napoli (2013). 

 

Por outro lado, vale ressaltar que na mediação dos conflitos, o papel do negociador, o 

qual, dependendo do seu estilo, irá condicionar seu comportamento no processo de negociação. 

Assim, o protagonismo dos gestores da organização em análise é fundamental para gerir as 

situações conflituosas emergidas do ambiente observado. Sob este viés, Hirata (2007) aponta 

que cada estilo de negociação trata de um conjunto de comportamentos e atitudes, no qual cada 

estilo é considerado como uma estratégia de negociação e sua análise depende do contexto que 

está inserido. Na concepção de Christopher (2009), conhecer os estilos pessoais do negociador 

auxilia na identificação de prioridades, ajudando a elaborar um acordo quanto à satisfação das 

partes envolvidas. Para o autor, são quatro os estilos do negociador: inovador, comunicador, 

processador e ativador. 

Assim, a negociação surge como processo e forma de resolver conflitos para viabilizar 

os resultados desejados, visto que, se o ato de gerenciar é administrar e liderar, a negociação 

deve ser um instrumento inseparável do cotidiano dos gestores (CARVALHAL et al., 2012). 

A partir deste contexto, percebe-se que a empresa precisa analisar as fontes internas e externas, 

utilizando-se do poder que lhe compete para gerenciar os conflitos e se antecipar a este. Dessa 

forma,de acordo com a Figura 2, é possivel compreender que a negociação está relacionada 

ao  processo de mudanças das condições atuais para onde se quer chegar no futuro e com isso 

interfere para resolução dos conflitos.  
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Ainda, a partir da situação da empresa em análise, presume-se que a flexibilização e a 

comunicação da atual gestão se complementariam com o processo de negociação, trazendo 

um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, pois o negociador, neste caso, utilizaria das 

informações coletadas dos colaboradores para compreender a situação conflituosa. Assim, 

quanto mais informação tiver, mais poder de negociação este terá para ajustar o ambiente 

organizacional melhorando o ambiente, diminuindo os níveis de stress entre as relações 

interpessoais, gerando nos colaboradores um maior comprometimento e melhor desempenho 

em suas atividades. 

Nesse viés, para a resolução de conflitos, percebe-se que as negociações requerem um 

planejamento, no qual o negociador precisa ter o mais amplo conhecimento das partes 

envolvidas, tanto no processo quanto no objeto e no contexto, visto que, ao iniciar uma 

negociação, deve este ter avaliado quais as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que o 

resultado da negociação representa para os interesses relacionais associados aos interesses 

substantivos dos envolvidos. Ainda, é necessário aprender a perceber, sempre, pois as 

diferenças de percepção estão entre as causas primárias de conflitos e essas são sempre objeto 

de negociação (CARVALHAL et al., 2012). 

Diante do exposto, ao propor para a empresa a utilização da técnica de negociação, faz-

se posicionar a mesma do processo desta como alternativa para resolução dos conflitos. Para 

isso, utilizou-se como base científica os processos propostos por Ury (2012), conforme exposto 

na Figura 03. 

 

Figura 03. Processo de negociação 

 

Fonte: Ury (2012, p. 7) 

 

Assim, no que tange à gestão de conflitos, essa consiste em escolher e implementar 

estratégias mais adequadas para lidar com cada tipo de situação conflituosa. O papel do gestor 
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é fundamental nesta questão da gestão de conflitos, pois ele tem a função de regulação dos 

conflitos, transformando a competição num estímulo saudável entre colaboradores, tem a 

função, também, de integrar as diferenças, tornando-as fontes de enriquecimento frente a 

criação de desacordos úteis que contribuam para a evolução de ideias (CAETANO; VALA, 

2007). 

Dito isso, destacam-se entre as técnicas de negociação, fatores como: habilidades 

pessoais, planejamento, treinamento, determinação, criatividade, alianças e flexibilidades, 

sendo necessário ter uma postura adequada, mantendo contato visual, cuidando de sua 

expressão e tendo como objetivo a empatia, a qual acarretará confiabilidade e entendimento. A 

preparação é um fator relevante, pois só assim obterá autoconfiança e naturalidade, para 

concentrar-se na posição e no real interesse das partes envolvidas (BRITO, 2011). 

Ao interpretar o processo da negociação de acordo com Figura 3, observa-se que é 

relevante ter uma prepação para gerar ações que possam superar os conflitos entre os 

colaboradores, identificando as fontes de conflitos, com o intuito de possibilitar ao gestor 

negociador um planejamento, que tenha por objetivo construir um ambiente mais tranquilo. 

Neste sentido, percebe-se então a necessidade de observar as equipes, para assim conhecer os 

pontos fracos e fortes destas e agir com maior precisão e assertividade. 

Complementando a técnica de negociação, propõe-se também que os gestores realizem 

treinamentos de aperfeiçoamento, buscando outras técnicas que auxiliem a gerir as diferenças 

de aprendizados dentro do ambiente organizacional em análise. Neste sentido, devido o atual 

momento pandêmico, recomenda-se prudência quanto a realização desses aperfeiçoamentos e 

capacitações, podendo estes serem de forma online já que a empresa dispõe da UCI 

(Universidade Corporativa Instituto), a qual tem função de qualificar seus profissionais .  

Ainda, como forma de reduzir as situações conflituosas e promover melhorias, torna-

se necessário a constante revisão da política de incentivos, como remuneração financeira e 

emocional, bem como gestão de desempenho, pois entende-se que estas referem-se às 

estratégias empregadas pela organização para manter e melhorar os níveis de desempenho dos 

seus funcionários e a qualidade das políticas e práticas organizacionais relativas à 

administração de salários. Atrelado a isso, propõe-se também investimentos materiais e 

estruturais, possibilitando aos colaboradores maior conforto, visto que, as condições de 

trabalho e bem-estar referem-se ao gerenciamento da jornada de trabalho e das condições 

físicas e materiais dos ambientes de trabalho, uma vez que, se estes fatores não estiverem em 

harmonia, acabam sendo palco de descontentamentos e conflitos. 

Por fim, percebeu-se que as práticas que envolvem os relacionamentos, comunicação 
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e participação, encontram-se interligadas com a qualidade do relacionamento interpessoal na 

organização em análise e necessitam de monitoramento constante para não gerar situações 

conflituosas. Ainda, outras ações que a empresa necessita investir, é quanto a cultura 

organizacional voltada para a qualificação dos funcionários de todos os níveis, pois entende-

se que estes, estando bem capacitados e valorizados, desempenham suas funções com maior 

autonomia e confiança, proporcionando maiores resultados para a organização, o que tende a 

minimizar as disputas negativas e comportamentos que geram conflitos. No entanto, vale 

arguir que gerir conflitos não é uma tarefa fácil, e que para tal, necessita-se do empenho e 

preparação dos gestores e planejamento de ações, que permeiam desde o conhecimento de 

seus precedentes, tratamento e resolução dos mesmos, para que se possam ter melhorias a 

partir de sua gestão.  

 

CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa que possibilitou compreender como a gestão de conflitos promove 

a melhoria nas relações interpessoais dos colaboradores de uma empresa do ramo educacional 

da região central do Rio Grande do Sul, revelou que a empresa em análise, passa por conflitos 

nas relações interpessoais e interdepartamentais.  

Diante do contexto observado, pode-se concluir neste estudo, que os colaboradores se 

sentem envolvidos nas ações propostas pela empresa. No entanto, a falta de treinamento muitas 

vezes compromete a entrega das atividades e prejudica seu desempenho profissional esperado, 

fazendo com que os colaboradores percam alguns benefícios advindo por meio de uma melhor 

execução das tarefas, o que muitas vezes resulta em uma desmotivação e disputas, acarretando 

situações conflituosas .  

Neste viés, percebeu-se que os conflitos intrapessoais, os quais a empresa está exposta, 

são de ordem comportamental, sejam estes por falta de objetividade ou propriamente a falta 

de clareza na comunicação por parte do gestor. Assim sendo, a comunicação é um fator que 

gera situações conflituosas na empresa, sendo necessário uma adoção mais moderna e 

eficiente, uma vez que esta pode auxiliar com uma linguagem precisa e motivadora 

envolvendo os seus colaboradores.  

Nesta esteira de pensamento, conclui-se também, que o relacionamento interpessoal 

na organização precisa estar em constante observação para que se mantenha um ambiente 

organizacional saúdavel e em  desenvolvimento. A parir deste contexto, nota-se a empresa 

necessita investir constantemente no seu capital humano por meio de treinamentos, 
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capacitações e atualizações, para que os mesmo se sintam aptos a desempenhar as suas funções 

com segurança, minimizando de fato, os conflitos organizacionais que assolam o ambiente 

desta.  

Destarte, como forma de contribuir com a empresa em análise para a gestão de seus 

conflitos, sugeriu-se a técnica de negociação de conflitos, visto que esta possibilita uma 

oportunidade de a empresa aprimorar suas constantes negociações, tanto em termos de 

relações pessoais e profissionais quanto na figura de um terceiro, o qual compreenderá a 

situação de forma holística e sem subjetivismos. 

Por fim, dentre as limitações encontradas para o desenvolvimento deste estudo, o fator 

chave foi referente a brevidade temporal para devidas averiguações, uma vez que, nem todos 

os departamentos da empresa foram analisados ou compreedidos dentro das suas 

complexibilidades. Ainda, como sugestão para estudos futuros recomenda-se a utilização 

prática da técnica de negociação atrelada a motivação, como forma de obtenção de resultados 

no meio organizacional em toda a empresa. 
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CAPÍTULO 14 
 

ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA: COMO TORNAR O PLANO EDUCACIONAL 
INDIVIDUALIZADO (PEI) COMO UMA FERRAMENTA 
INDISPENSÁVEL À PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
Diniz da Cunha Silveira, Ariadene Salma da Silva Pulchério, Eleida da 
Silva Arce Adamiski, Lucimara Nascimento da Silva4, Luiz Henrique 
Ortelhado Valverde e Marcos Vinicius Campelo Junior 

 
RESUMO: As crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresentam 
déficits na comunicação social e presença de padrões de comportamento 
repetitivo. Em vista disso, vários desafios são enfrentados para sua inclusão 
em diferentes espaços sociais, dentre eles o familiar e o educacional, que 
exigem maior compreensão, cooperação e respeito às diferenças. Partindo 
desta característica, esta pesquisa parte do conceito de TEA presente na 
Resolução Municipal de Campo Grande - MS no 188 de 2018, a partir da 
Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(PNEEPEI), com o objetivo de ampliar o entendimento acerca da necessidade 
e importância do referido Plano Educacional Individualizado (PEI) e suas 
peculiaridades no contexto escolar, que resulte num planejamento centrado 
nas necessidades dos estudantes com TEA. A presente pesquisa se 
caracteriza como qualitativa do tipo documental e descritiva, assim utilizou 
de legislações e documentos oficiais estatais, buscando refletir e provocar 
ações que necessárias para que a inclusão ocorra de fato, garantindo o direito 
de aprender do estudante com TEA, tendo na escola um espaço de 
potencialização das práticas pedagógicas adequadas a este indivíduo, 
independente da sua situação física, intelectual, mental ou sensorial. Ações 
essas que vão muito além das aprovações de lei, mas que requerem um 
amplo e complexo trabalho intersetorial. 
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INTRODUÇÃO 

O Transtorno do Espectro Autista pode se manifestar em diferentes níveis e vem 

acompanhado de características que ajudam a identificar o diagnóstico logo nos primeiros anos 

de vida. Falta de contato visual em alguns casos, dificuldades na socialização e na comunicação 

são os primeiros sinais que se identifica, contudo, não são os únicos e nem estão presentes em 

todos os autistas. 

Assim, Silva (2012), afirma que: 

Pessoas com autismo apresentam muitas dificuldades na socialização, com variados níveis de 

gravidade. Existem crianças com problemas mais severos, que praticamente se isolam em um 

mundo impenetrável; outras não conseguem se socializar com ninguém; e aquelas que 

apresentam dificuldades muito sutis, quase imperceptíveis para a maioria das pessoas, 

inclusive para alguns profissionais. Estas últimas apresentam apenas traços do autismo, porém 

não fecham diagnóstico (SILVA, 2012, p. 22). 

 
Pesquisadores como Padilha (2004), Góes (2004), Laplane (2004) e Bueno (2008), têm 

revelado a fragilidade do Sistema de Ensino Brasileiro, incapaz de oferecer aos alunos com 

deficiência uma educação de qualidade, considerando-se que incluir não significa apenas 

inserir, mas oferecer aos educandos condições de pleno desenvolvimento. Contudo, incluir 

socialmente a criança com outras crianças é o começo para o pleno desenvolvimento 

acadêmico. 

Nesse sentido, no âmbito municipal, em Campo Grande - MS foi instituída a Resolução 

Municipal 188/2018, que propõe a inclusão dos alunos público-alvo da educação especial 

incluindo nesse grupo alunos com Transtorno do Espectro Autista/TEA, (CAMPO GRANDE, 

2018).   

Essa Resolução visa garantir que a unidade de ensino deve viabilizar e dar sustentabilidade 

para o processo inclusivo, oferecer caso necessite um profissional de apoio pedagógico 

especializado para atuar na sala de aula quanto nos espaços físicos, viabilizando a interação, a 

integração e a inclusão do aluno TEA. 

 O objetivo do trabalho prático compreende em estimular a criança para a aprendizagem, 

afetividade, socialização e linguagem, com base em materiais concretos para o apoio 

pedagógico, bem como materiais com adequação e inclusão.  

As estratégias pedagógicas é uma delas e o Plano Educacional Individualizado (PEI) 

propiciam a inclusão efetiva do aluno com TEA nas atividades direcionadas sejam elas em 

grupos ou individual. Produzindo, coletivamente, APE e o professor do componente curricular, 

um material que possa auxiliar no trabalho pedagógico com o aluno com TEA. 
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Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é analisar o documento do PEI e verificar como ela 

se insere no âmbito da Resolução Municipal da Política Nacional da Educação Especial 

(CAMPO GRANDE, 2018), com o intuito de ampliarmos a compreensão acerca do referido 

PEI no espaço escolar. 

Este estudo baseou metodologicamente uma pesquisa documental, qualitativa e descritiva, 

por meio de material científico, legislações, bem como documentos oficiais estatais. 

Para tanto, primeiramente foi abordado o histórico do Transtorno do Espectro Autista, em 

seguida os aspectos legais da Resolução Municipal da Política Nacional da Educação Especial 

(CAMPO GRANDE, 2018), com a finalidade de realizar considerações sobre o PEI e o 

atendimento ao aluno que possui o transtorno do espectro autista no ambiente escolar. 

 

 
O HISTÓRICO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 
 

O TEA, também conhecido como autismo, é o nome dado a um transtorno descrito pela 

primeira vez em 1911, pelo psiquiatra Eugen Bleuler (1911), em artigo intitulado “Demência 

precoce e o grupo das esquizofrenias”.  

Neste trabalho, os pacientes viviam num mundo a parte e por esta característica, levaram 

Bleuler (1911) a denominar o quadro como Autismo – que vivem para si mesmos, dentro de 

um mundo próprio. O autor chamava de autismo o desligamento da realidade combinado com 

a predominância relativa ou absoluta da vida interior.  

De acordo com Bleuler (1911), as pessoas acometidas pela doença, do mundo autístico, 

eram tão verdadeiras como o mundo real, ainda que por vezes em outra realidade. Via-se o 

autismo como um quadro extremamente deteriorado da esquizofrenia, com a ausência da 

personalidade própria do indivíduo.  

Anos mais tarde, Rutter (1978) descreveu o autismo como um atraso e desvio social com 

consequentes problemas de comunicação, estereotipias e maneirismos. Seu estudo foi 

reconhecido pela comunidade científica no final dos anos 1980 com os chamados Transtorno 

Invasivos do Desenvolvimento (TID), quando apresentou as bases para os critérios diagnósticos 

do Autismo no DSM-III (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais -III). 

Em 1943 – O Autismo Infantil foi definido por Kanner (1943), sendo inicialmente 

denominado Distúrbio Autístico do Contato Afetivo, como uma condição com características 

comportamentais bastante específicas, tais como: perturbações das relações afetivas com o 
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meio, solidão autística extrema, aspecto físico aparentemente normal, comportamentos 

ritualísticos, início precoce e incidência predominante no sexo masculino. 

Asperger (1944) propôs em seu estudo a definição de um distúrbio que ele denominou 

Psicopatia Autística, manifestada por transtorno severo na interação social, uso pedante da fala, 

desajeitamento motor e incidência apenas no sexo masculino. 

Em 1983, surge no Brasil o primeiro grupo organizado de pais relacionados ao autismo, a 

Associação dos Amigos dos Autistas de São Paulo, a AMA-SP. O objetivo básico era fomentar 

a busca de conhecimento e troca de experiência sobre o autismo, em um período anterior à 

criação do SUS (Sistema Único de Saúde), no qual o Estado brasileiro não provia nenhuma 

estratégia para o acolhimento de crianças e adolescentes com sofrimento mental, tal como o 

autismo. Este fato levou a AMA-SP a desenvolver suas próprias frentes assistenciais e a buscar 

conhecimento, por meio de intercâmbios com instituições estrangeiras (MELLO, 2005; 

MELLO et al. 2003). 

A American Psychiatric Association (APA, 1952), em 1952 elaborou a classificação das 

doenças mentais. Existem sete edições do DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) foram utilizadas, 

notadamente DSM I (1952), DSM II (1968), DSM III (1980), DSM III-R (1987), DSM IV 

(1994), DSM IV-TR (2000), DSM V (2013). Os textos dos Manuais trazem as características 

dos diagnósticos, com suas alterações e explicações para as reformulações e alterações ao longo 

das edições dos DSM.  

A partir do DSM-V de 2013, o autismo passa a ser descrito como Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) – um transtorno espectral, dimensional, em que os seus sintomas podem estar 

presentes em quaisquer condições, em qualquer pessoa, em quadros leves ou moderados. A 

Síndrome de Rett foi retirada e a Síndrome de Asperger foi redimensionada como um 

Transtorno do Espectro Autista leve. 

Os sintomas devem estar presentes nas primeiras etapas do desenvolvimento da criança, 

causando prejuízo significativo nas áreas social, ocupacional ou em outras também importantes; 

e não mais justificados por Deficiência Cognitiva ou atraso global do desenvolvimento. O 

DSM-V propõe três tonalidades de graus de autonomia: (1) exigindo apoio, classificado 

como leve; (2) exigindo apoio substancial, designado como moderado e (3) exigindo apoio 

muito substancial, qualificado como grave. 
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Pedagogicamente este apoio é o APE (Auxiliar Pedagógico Especializado); o assistente 

educacional inclusivo; a sala de recursos; a comunicação alternativa e os materiais adequados, 

sendo recursos humanos e pedagógicos (CAMPO GRANDE, 2018). 

O apoio é de suma importância, uma vez que o TEA tem dificuldades extremas para 

planejar, organizar e enfrentar a mudança causam impacto negativo no sucesso acadêmico, 

mesmo para alunos com inteligência acima da média. 

Nesse sentido, considerando a esfera municipal, há uma Resolução Municipal de Campo 

Grande – MS que trata em alguns trechos sobre o PEI (Plano Educacional Individualizado) com 

pontos relevantes no que tange ao público alvo da educação especial, no caso o TEA. 

 
 
A RESOLUÇÃO MUNICIPAL DA POLÍTICA NACIONAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A Resolução da Secretaria Municipal de Campo Grande (Semed) n. 188 de 2018, propõe a 

inclusão dos alunos público-alvo da educação especial na rede municipal de ensino de Campo 

Grande - MS.  

A resolução não é exclusiva para o TEA, mas analisa elementos que impactam no 

transtorno, ao inseri-lo no âmbito da educação especial (CAMPO GRANDE, 2018). A 

educação especial perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento 

educacional especializado, disponibilizando os serviços e recursos próprios desse atendimento 

e orienta os alunos e professores quanto à utilização nas turmas comuns do ensino regular.  

É considerado público-alvo da educação especial alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, conforme a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) 

Alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações 

qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório restrito de 

interesse e atividades, incluindo nesse grupo alunos com o TEA. (CAMPO GRANDE, 2018). 

Os padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades manifestados 

por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais 

incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamentos ritualizados; interesses 

restritos e fixos. (CAMPO GRANDE, 2018) 

A inclusão de alunos público-alvo da educação especial, em classes comuns, exige que a 

unidade de ensino se organize de forma a oferecer possibilidades objetivas de aprendizagem a 

todos os alunos, especialmente àqueles com deficiências (CAMPO GRANDE, 2018) 
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A unidade de ensino, precisa viabilizar e dar sustentabilidade no processo inclusivo 

mediante aprendizagens cooperativas em sala de aula, com trabalho de equipe na escola e 

constituição de redes de apoio, sendo serviços de apoio pedagógico especializado, mediante 

atuação colaborativa entre técnicos da Divisão da Educação Especial (DEE) da Secretaria 

Municipal de Educação, professores da sala de recursos multifuncionais, auxiliar pedagógico 

especializado (APE), se necessário o assistente de inclusão escolar (CAMPO GRANDE, 2018). 

O apoio pedagógico especializado é representado pelo auxiliar pedagógico especializado. 

Sendo permitido apenas um apoio pedagógico especializado por sala de aula, em caso de 

comprovada necessidade e o atendimento será realizado na sala de aula (CAMPO GRANDE, 

2018). 

Para atuar na função de auxiliar pedagógico especializado, o profissional deve ter formação 

inicial que o habilite para o exercício da docência na educação infantil ou ensino fundamental 

e especialização lato sensu nas áreas da educação especial, educação inclusiva e atendimento 

educacional especializado. (CAMPO GRANDE, 2018). 

O auxiliar pedagógico especializado atua também nos espaços físicos das unidades de 

ensino para viabilizar o acesso aos alunos público-alvo da educação especial aos conhecimentos 

e conteúdos curriculares por meio da adequação de atividades didático-pedagógicas e da 

disponibilização de recursos de acessibilidade referentes aos alunos que atender no período de 

trabalho (CAMPO GRANDE, 2018). 

Promoverá a interação e a integração do aluno na sala de aula, organizando as estratégias e 

os recursos, a partir das necessidades específicas descritas no estudo de caso do aluno, para a 

elaboração do PEI (Plano Educacional Individualizado), com base no planejamento do 

professor regente, em consonância ao referencial curricular previsto para o ano letivo do aluno 

(CAMPO GRANDE, 2018). 

Assim, diariamente registra-se o processo de desenvolvimento da aprendizagem do aluno, 

com anotações das intervenções e adequações didático-pedagógicas e os resultados alcançados, 

por meio de diário de bordo e relatório bimestral. Os resultados do desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno serão observados por meio de portfólio, para subsidiar o professor 

regente no processo avaliativo durante o período letivo (CAMPO GRANDE, 2018). 

O auxiliar pedagógico especializado estabelecerá, com a equipe técnica da unidade de 

ensino e da Divisão da Educação Especial, horários para adequação de materiais, organização 

de portfólio e construção do PEI, na unidade de ensino (CAMPO GRANDE, 2018). 
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Fato que se incrementa com o estudo documental do PEI levando em consideração a 

proposta pedagógica da escola e adequando às possibilidades cognitivas do educando, assim 

como oferece estratégias, modificações e adaptações necessárias e também orientações acerca 

das características do aluno. 

 

 
PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO - UM RECURSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

O PEI faz parte do planejamento do APE e AEI e um aspecto chama a atenção quanto à 

efetivação de práticas pedagógicas alinhadas a políticas educacionais inclusivas refere-se à 

elaboração e utilização do referido plano.  

O PEI é uma ferramenta utilizada para a individualização do ensino, um programa com 

metas acadêmicas e sociais que atendam às necessidades e singularidades do sujeito (GLAT, 

2012; GLAT, VIANNA, 2012; REDIG, 2012). Glat (2012) faz as seguintes ponderações:  

 

Somente planejamentos educacionais que se estruturem a partir da perspectiva da 

diferenciação, onde a individualização forma a base da atuação pedagógica, podem responder 

às necessidades de tais educandos, quer seja no contexto inclusivo ou em situações de 

escolarização especializada. Individualização é aqui entendida como uma ação 

contextualizada, que considera a proposta escolar para todos os alunos, mas busca alternativas 

de aprendizagem para aqueles que requerem alguma especificidade nos processos de ensino e 

aprendizagem (GLAT, 2012, p. 03). 

 
 

 Assim, o PEI auxilia o currículo oficial, especificando e estruturando o tipo de atividade 

e apontando qual apoio profissional é conveniente para um estudante com TEA, de modo que, 

com isso, não haja limite, ao contrário, haja estímulo no processo de ensino-aprendizagem. 

 Nesse sentido, mostrou-se importante na produção de conhecimento acadêmico sobre 

plano educacional individualizado no âmbito do contexto educacional inclusivo e ao considerar 

que o plano educacional individualizado pode configurar-se como uma importante ferramenta 

para o processo de ensino e inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais. 

 Segundo os autores Giné e Ruiz (1995), o PEI deve cumprir as seguintes funções:  

Estabelecer uma conexão lógica entre a avaliação psicopedagógica e a programação 

individual; Preparar e coordenar as atuações educacionais regulares e especiais direcionadas 

ao estudante; Proporcionar ao estudante, o máximo possível e quando convier, ambientes 

menos restritivos; Eliminar, na medida do admissível e quando convier, os recursos 

educacionais especiais e devolver ao estudante circuitos, serviços e situações escolares os mais 

normais; Descrever, especificar e justificar a resposta educacional dirigida ao estudante, de 

forma clara e compreensível, a fim de que todas pessoas envolvidas no crescimento pessoal 
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desse estudante – e o próprio estudante, sempre que possível - possam participar, efetivamente, 

na tomada de decisões educacionais relacionadas à elaboração, desenvolvimento e avaliação 

do programa individualizado (GINÉ; RUIZ, 1995, p. 295). 

 
 

Assim, as funções do PEI na educação inclusiva trazem, em seu relevo, a ideia de um projeto 

de escola pelo qual se torna possível o acesso e a permanência de todos os alunos, onde os 

mecanismos de seleção e exclusão dão lugar a procedimentos de identificação e remoção de 

barreiras para a aprendizagem (GLAT, 2013). 

Tem-se o PEI como uma alternativa que visa oferecer adequadas condições de aprendizado 

e independência para o aluno com deficiência no âmbito do ensino comum, sem se afastar da 

dinâmica regular da escola. Segundo Glat e Plestch (2013), o PEI é “[...] uma estratégia para a 

organização de uma proposta curricular que assiste os alunos com necessidades educacionais 

[...]” e, também, “[...] é um instrumento de mediação de aprendizagem de alunos com 

necessidades especiais em situação de inclusão” (GLAT; PLESTCH, 2013, p. 37). 

Considerando todos os alunos no processo de ensino/aprendizagem, e a ideia de inclusão, e 

buscando caminhos para auxiliar alunos com particularidades de aprendizado, o PEI aparece 

como uma ferramenta extremamente conveniente e importante para aprimorar este processo e 

os procedimentos educacionais como avaliação, planejamento e acompanhamento das 

atividades escolares desenvolvidas, buscando a aprendizagem de todos os alunos, independente 

de suas dificuldades e diferenças. 

Contudo, a educação inclusiva gera efeitos benéficos a todos os estudantes, e não apenas 

àqueles que têm alguma deficiência. Promove ganhos na socialização e desenvolvimento na 

aprendizagem. São benéficos aos pares sem distinção de deficiência e sim pelo carinho e 

respeito eminente. 

Conforme a Resolução n. 188 é de incumbência do APE, do assistente educacional inclusivo 

(AEI) organizar as estratégias e os recursos, a partir das necessidades específicas descritas no 

estudo de caso do aluno, para a elaboração do PEI, com base no planejamento do professor 

regente, em consonância ao referencial curricular previsto para o ano letivo do aluno 

É necessário dizer que antes da elaboração do PEI, uma avaliação, uma anamnese1 precisa 

ser feita, pois é preciso identificar as potencialidades, habilidades e até mesmo conteúdos 

 
1 Trata-se de entrevista em que o profissional de saúde ajuda o paciente a relembrar todos os fatos que se 

relacionam com a doença e à pessoa doente. O procedimento consiste em um processo de coletar dados das 

biografias dos pacientes à luz de uma hipótese. Trata-se de um procedimento essencialmente interpretativo, 

envolvendo uma relação reflexiva entre as suposições do médico e o comportamento e motivações que poderiam 

ser associadas ao diagnóstico. 
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prévios que o aluno domine, essa observação também servirá para identificar suas dificuldades, 

pontos a ser melhorados e conteúdos que ainda não domina. Com os dados em mãos o PEI 

poderá ser elaborado. 

Na rede municipal de educação de Campo Grande, o PEI é elaborado bimestralmente. Cada 

plano é elaborado em consonância com os professores de todos os componentes curriculares, 

como segue a Figura 1.   

 

Figura 1. PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, verificou-se o componente curricular de matemática com os conteúdos de 

operações com números naturais, a adição (contar), a sequência numérica, leitura e escrita.    

Fonte: SEMED – Campo Grande – MS 
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Os objetivos são específicos para o aluno com TEA, o mesmo deverá compreender o 

processo da adição (juntar, acrescentar); Identificar o número a quantidade e sequenciar 

corretamente. 

Importante que os pais e os profissionais terapeutas da criança tenham acesso a esse 

documento. O PEI é uma ferramenta de suma importância para o professor do componente 

curricular, o APE e equipe pedagógica, pois norteia os processos de aprendizagem, traz maior 

segurança na prática diária, proporcionando que o aluno seja visto de forma integral, 

individualizada e humanizada. 

 O PEI é uma ação que envolve todos no espaço escolar, mas os professores, 

especificamente os APES e os assistentes educacionais inclusivos, têm responsabilidades no 

planejar, acompanhar, avaliar e retomar de outra forma a situação de aprendizagem. As 

adequações do currículo é um pensar e agir na realidade, para incluir o excluído pelo atual 

sistema. 

Sendo que as estratégias metodológicas devem ser utilizadas para alcançar os objetivos 

elencados conforme a orientação na Resolução n. 188 em conformidade com a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), enfatizando que essa 

política diz que os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos 

recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem e a 

valorização das diferenças, de forma a atender as necessidades educacionais de todos os 

estudantes. 

Portanto a Resolução n. 188 norteia todo o trabalho que o auxiliar pedagógico deverá 

executar com o aluno autista. É um documento de suma importância, pois pode ajudar a garantir 

que o aluno receba um serviço de qualidade, aprendizagem adequada e inclusão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao optar pelo estudo do Plano Educacional Individualizado (PEI) na escola comum e 

sendo a temática desse artigo, tendo abordado importantes eixos para nossa reflexão e estão 

presentes no histórico do TEA, assim como os aspectos legais da Resolução Municipal da 

Política Nacional da Educação Especial (CAMPO GRANDE, 2018), sendo relacionados ao 

contexto escolar das escolas comuns do município de Campo Grande – MS. 

 Nessa perspectiva, com a análise, verificamos que a legislação atual com seus avanços 

tornam-se relevantes na conjuntura social dando a visibilidade da inclusão da pessoa com TEA 

no ensino básico. De forma que, tais normativas jurídicas podem servir de embasamento para 
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reflexões sobre a pratica escolar do PEI e qual a importância desse instrumento de trabalho para 

o aluno e para a sociedade.   

  Ao APE e o assistente educacional inclusivo, perante sua atuação na Rede Municipal 

de Ensino de Campo Grande - MS, cabe a partir das necessidades específicas descritas no estudo 

de caso do aluno, para a elaboração do PEI, com base no planejamento do professor regente, 

em consonância ao referencial curricular previsto para o ano letivo do aluno 

Nesse sentido, verificamos como é relevante a Resolução 188 da Semed que trata 

especificamente da Educação Especial, pois embasa para o processo inclusivo do aluno com 

TEA, dando garantia de um atendimento especializado com um profissional de apoio 

pedagógico especializado sendo ele APE ou assistente educacional inclusivo. 

Esse trabalho contribui para o tema ao apresentar a importância do conhecimento sobre a 

legislação que regulamenta a inclusão do aluno com TEA na escola, com a elaboração do PEI 

e assegurando seu desenvolvimento social e cognitivo. O conhecimento da legislação nos ajuda 

também assegurar que esses alunos sejam contemplando nos seus direitos e que os profissionais 

envolvidos na aprendizagem dos mesmos tenham formação para atender todas as necessidades 

acadêmicas do aluno. 

 Por fim, é preciso enfatizar que se tratando do sujeito com TEA, é primordial o diálogo 

entre os envolvidos em seu processo de adaptação na sociedade, tendo em vista que essa relação 

dos profissionais com a família é fundamental para o desenvolvimento do autista, permitindo 

avanços significativos no âmbito social e educacional. 
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CAPÍTULO 15 
 

PROPOSTA DE UM MODELO TEÓRICO A PARTIR DA 
CONTABILIDADE GERENCIAL E GESTÃO DE RISCOS 
PARA OS TEMPOS DE CRISES 

 
Izabelly Vieira Toleda; Lucas Almeida dos Santos; Jaqueline Carla Guse 

 
RESUMO: O presente estudo que tem como objetivo propor um modelo 
teórico que, por meio da contabilidade gerencial, auxilie os gestores em 
momentos de crises nos negócios, apresenta-se como uma pesquisa 
bibliográfica, qualitativa e descritiva, tendo seus dados coletados por meio da 
literatura a qual tem como base o fluxograma administração de crises e as as 
fases da administração de crises proposto na literatura, além de ferramentas 
e práticas da contabilidade gerencial e o índice mundial de satisfação e 
utilização das ferramentas de gestão elaborado por Bain Management Tools 
e Trends. Assim, os dados foram analisados por meio da Análise Teórica 
Comparativa, tendo como base a análise textual interpretativa e a Análise 
Textual Discursiva (ATD). Como principais resultados encontrados, 
percebeu-se que a construção de um modelo teórico de gestão de crise é 
possível, integrando-se os pressupostos abordados neste estudo, o qual 
resultou na esquematização de um modelo que auxilie os gestores nas 
organizações, possibilitando um maior entendimento da crise, fazendo-se 
conhecer os critérios de avaliação e compreensão dos conceitos aplicados a 
contabilidade gerencial em conjunto com a administração dos processos de 
crise. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, devido às muitas crises mundiais, a sociedade está passando por momentos 

de incertezas e inseguranças, as quais assolam, além da vida das pessoas, a realidade de muitas 

empresas que não estavam preparadas para gerir essa crise que impacta diretamente no 

planejamento financeiro e reflete diretamente em sua realidade econômica. Nesta esteira de 

pensamento, a crise é um evento não rotineiro, inesperado e repentino, que cria incertezas, 

ameaça os objetivos prioritários da organização, pode causar prejuízos financeiros e corroer a 

reputação corporativa (COOMBS, 2007; CLEEREN; HEERDE; DEKIMPE, 2013).  

A iminência de uma crise, deveria criar o senso de urgência necessário para levar os 

gestores a trabalhar de forma preventiva, na tentativa de minimizar sua incidência 

(SCHLESINGER, 2008; KIM; MAUBORGNE, 2011). No entanto, ao contrário do que muitos 

pensam, a hora certa de acionar um gerenciamento de crise não é quando os problemas chegam 

e se tornam difíceis de controlar, mas sim, quando as informações que já têm circulado no 

mercado devem ser suficientes para que a gestão atue de forma estratégica e se antecipe nos 

planejamentos necessários para diminuir riscos e danos decorrentes dos impactos financeiros 

da crise causada, seja pela pandemia ou outra de menor proporção.  

Além disso, as crises não podem ser resolvidas com procedimentos rotineiros e 

tipicamente resultam em perda competitiva e mercadológica, além de prejudicar a imagem 

corporativa (ROSA, 2001) e os públicos de interesse (stakeholders) física, financeira ou 

emocionalmente (COOMBS, 2007; KIM, et. al., 2017).  Neste viés, a contabilidade contribui 

para a gestão empresarial proporcionando ferramentas que auxiliam as empresas a minimizar 

os riscos, além de manter o equilíbrio entre a rentabilidade econômica, trazendo a maximização 

de retorno para o proprietário da empresa.  

Assim, a contabilidade gerencial apresenta-se como uma ferramenta no gerenciamento 

de crises e minimização dos riscos, pois Ribeiro, Freire e Barella (2012) salientam que saber 

usar informações geradas pela contabilidade como fonte de conhecimento gerencial é conseguir 

transformar essas informações a favor da gestão da empresa, corroborando para uma tomada de 

decisões segura por parte do gestor e gerando melhores resultados e chances de sucesso. Sob 

este viés, para Parteli e Falçoni (2018), o gestor deve repensar todas as crises que já viveu e 

entender que esta não será a primeira e nem a última crise que irá enfrentar, devendo este definir 

estratégias e realizar um planejamento estratégico, preparando a empresa para correr riscos e, 

por vezes, ter que suprir necessidades inesperadas, uma vez que, a forma como irá enfrentar 

isso dependerá do nível que a empresa e seus profissionais estarão capacitados. 
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Neste contexto, a contabilidade gerencial serve como um instrumento que auxilia a 

administração a tomar decisões, pois esta coleta todos os dados econômicos, mensurando-os 

monetariamente, registrando-os em forma de relatórios, que contribuem para tomada de decisão 

(MARION, 2009). Ao encontro disso, a proposição de um modelo de gestão de crises, neste 

tempo de pandemia, por meio das práticas contábeis, deve considerar não apenas a classificação 

dos riscos em termo de suas categorias, mas também a sua conformação enquanto ameaça, 

incerteza ou oportunidade, pois tal qualificação afetará a tratativa dada a um determinado fator 

de risco quando da definição de contra medidas para a redução da exposição da organização. 

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo geral propor um modelo teórico 

que, por meio da contabilidade gerencial, auxilia os gestores em momentos de crises nos 

negócios. Para tanto foi necessário, para execução deste trabalho, compreender a literatura que 

aborda a contabilidade na gestão de crises partindo para o entendimento deste processo, a partir 

de um comparativo entre contabilidade e processo de crise. 

Atrelado à proposição de um modelo de gestão de crises, a relevância deste estudo 

também encontra respaldo devido ao fato da contabilidade, ao contribuir com a criação do 

modelo, possibilita alinhar a organização, elaborar orçamentos, planejar custos, elaborar 

padrões de controle, direcionar os sistemas de informação para que trabalhem de maneira 

integrada. Assim, tais fatores visam atender as necessidades estratégicas e gerenciais da 

empresa, além de projetar o fluxo de caixa e facilitar o planejamento financeiro, buscando 

fontes alternativas de recursos, a custos mais baixos, prevenindo e gerindo os riscos a que as 

empresas estão expostas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, abordou-se, na concepção dos autores da área, acerca da 

contabilidade gerencial e a gestão de crises, como forma de abarcar a temática proposta 

quanto ao alcance do objetivo proposto para este estudo. 

 

2.1 Contabilidade e gestão gerencial 

 

 A contabilidade é uma ciência social que tem por objeto o controle do patrimônio das 

organizações e constitui, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a 

prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e 

de produtividade, com relação à entidade (MARION, 2014). Ainda, o autor cita que o Institute 
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Of Management Accountants (IMA - Instituto dos Contadores Gerenciais), dos Estados Unidos, 

principal organização mundial dedicada a contabilidade gerencial, define a contabilidade 

gerencial como um processo de identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, 

interpretação e comunicação das informações financeiras, usadas pela administração para 

planejar, avaliar e controlar uma organização, assegurando a responsabilidade pelo uso de seus 

recursos.  

 Segundo Iudícibus (2004), a contabilidade gerencial tem como objetivo o 

fortalecimento  aos usuários, independente de sua natureza, as informações úteis para o 

processo de decisão e também a personalização das informações diferenciadas para cada 

usuário, neste viés as informações contábeis devem estar atreladas a gerenciamento correto dos 

dados da entidade. Ainda de acordo com o autor supracitado,  a contabilidade gerencial é 

utilizada como um processo para avaliar esses métodos dentro das instituições usando essas 

definições é importante avaliar esse processo de gestão gerencial e com os gestores usam essas 

ferramentas que não devem ser utilizadas apenas para avaliar esses critérios e sim o devido 

entendimento dos processos dentro das entidade.  

Para Santos (2006), este define os objetivos da contabilidade gerencial como o processo 

de identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação de 

informações, temporais, relevantes e úteis para auxiliar os gestores das organizações no 

processo decisório das operações diárias e o planejamento de operações futuras. Este conceito, 

em conjunto com a função operacional, possui caráter quantitativo e gerencial – voltado para 

orientar os responsáveis pela gerência pelo comando de uma ou mais áreas, na tomada de 

decisão, sendo de curto e médio prazo, pois as informações devem ser coletadas em tempo real 

e estão ligadas a qualidade do trabalho, satisfação dos clientes. Já a função de cunho financeiro 

e econômico, leva em consideração a estratégia, pois auxilia os executivos nas tomadas de 

decisões a longo prazo, concentra-se principalmente na lucratividade do negócio e retorno de 

capital investido.  

Diante do conjunto de conceito e o entendimento dos objetivos da contabilidade 

gerencial, ao utilizar-se das funções operacionais e gerencias, traçando estratégias aplicadas à 

contabilidade e administração e gerenciamento de processos, é possível ter o entendimento de 

que a base operacional dessas funções auxilia na tomada de decisão, possibilitando juntamente 

com a contabilidade um gerenciamento correto e coerente para as organizações. Neste contexto, 

para Ribeiro, et. al, (2017), em seu trabalho, relacionou algumas ferramentas utilizadas 

consideradas tradicionais e modernas da contabilidade gerencial, conforme Quadro 1. 
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Quadro 1. Ferramentas Tradicionais e Modernas 

  Fonte: adaptado de Ribeiro et. al. (2017). 

 

Diante do exposto, é possível observar que as ferramentas tradicionais e as ferramentas 

modernas podem ser utilizadas de uma forma combinatória, como por exemplo o custeio ABC 

e o custeio por absorção, entre outras. A partir do Quadro 02, este apresenta os cinco estágios 

evolutivos das práticas de contabilidade gerencial, onde as práticas são divididas em quatro 

grupos sendo estes: relativas a custos e controle financeiro, relativas à avaliação de 

desempenho, relativas a planejamento e orçamento e relativos ao sistema de geração de valor 

nesses quatro grupos observando-se assim cada uma das ferramentas utilizadas e o seu estágio 

evolutivo. 

 

 

Quadro 02: Práticas de contabilidade gerencial. 

Práticas de Contabilidade 

Gerencial 

Estágios Evolutivos de Contabilidade Gerencial Segundo IFAC 

(1998) 

1° Estágio 2° Estágio 3° Estágio 4° Estágio 5° Estágio 

Relativas à custos e Controle Financeiro 

Modelos de Controle de Estoque   X    

Análise Financeira dos estoques X     

Análise dos preços de venda X     

Cálculo do custo unitário X     

Separação entre os custos fixos e 

variáveis 
 X    

Métodos de apropriação dos Custos X     

Cálculo da margem de contribuição  X     

Cálculo da margem de Lucro X     

Ferramentas Tradicionais Ferramentas Modernas 

- Custeio por absorção - ABC 

- Custeio variável - Custeio meta 

- Custeio padrão - Benchmarking 

- Preço de transferência - Kaizen 

- Orçamento - Teoria das restrições 

 - Planejamento estratégico 
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Avaliação do custo da qualidade do 

produto 
  X   

Metodologia do custo-meta    X  

Custeio baseado em atividade   X   

Preço de transferência  X    

Gestão Inter organizacional de 

custos 
   X  

Open Book Accounting   X   

Relativas à avaliação de desempenho 

Análise de custo/volume/lucro  X    

Análise de lucratividade do produto  X    

Análise de lucratividade por cliente    X  

Análise do fluxo de caixa X     

Medidas não financeira relacionadas 

aos processos internos 
 X    

Medidas não financeira relacionadas 

aos empregados 
  X   

Medidas não financeiras 

relacionadas aos clientes 
   X  

Análise dos pontos fortes e fracos 

dos concorrentes 
   X  

Benchmarking    X  

Análise da cadeia de valor    X  

Análise do ciclo de vida do produto    X  

Relativas à Planejamento e Orçamentos 

Orçamento para controle de custos X     

Orçamento para planejamento  X    

Orçamento flexível X     

Previsão de longo prazo  X    

Orçamento base zero   X   

Orçamento baseado em atividades   X   

Relativos ao sistema de Gestão de Valor 

Retorno sobre o patrimônio líquido 

(ROE) 
    X 

Economic value added (EVA)     X 

Balanced scorecard (BSC)     X 

Activity based management (ABM)     X 

Fonte: Adaptado pela autora com base em Almeida e Calado (2018) e Frezatti (2006). 
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Ainda no Quadro 02, apresenta-se um rol de 35 práticas de contabilidade gerencial. 

Estas práticas vão das mais tradicionais (estágios 1 e 2) até as mais modernas (estágios 3, 4 e 

5). De acordo com Almeida e Callado (2018), as práticas relacionadas a custos e ao controle 

financeiro tanto as tradicionais quanto as mais modernas são consideradas imprescindíveis para 

a eficácia gerencial, pois tem um potencial informativo imprescindível. No que se refere às 

práticas de contabilidade gerencial utilizadas para a avaliação de desempenho, segregadas em 

tradicionais e modernas, há a predominância do uso dos indicadores financeiros, principalmente 

as de lucratividade. Segundo os autores, as práticas relativas ao planejamento e orçamentos são 

importantes para o processo de controle gerencial das organizações, e tem a finalidade de 

avaliar desempenho e motivar gerentes. O estágio 5, relativo ao sistema de gestão de valor, é 

defendido por Frezati (2006) e Padoveze (2007) e se deu início nos anos 2000, sendo o estágio 

atual da contabilidade gerencial.  

Em consonância ao exposto, no Quadro 03, tem-se apresentado a listagem das vinte e 

cinco ferramentas de contabilidade gerencial mais populares de acordo com o relatório da Bain 

e Company (2018), além do percentual de utilização de cada uma e o grau de satisfação por 

parte dos seus usuários. O objetivo desta pesquisa é fornecer aos gerentes informações 

necessárias para a identificação e integração de ferramentas que melhorem os resultados, além 

de entender como os executivos do mundo todo veem seus desafios e quais as melhores 

estratégias. 

 

Quadro 03: Índice mundial de satisfação e utilização das ferramentas de gestão. 

Ferramentas Uso Satisfação 

Planejamento estratégico 48%* 4.03 

Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente 48%* 4.01 

Benchmarking 46%* 3.94 

Análise avançada 42%* 4.06 

Gestão da cadeia de abastecimento 40%* 4.05 

Sistemas de satisfação do cliente 38%* 4.03 

Programas de Gestão da Mudança 34%* 3.90** 

Gestão de qualidade Total 34%* 4.09* 

Transformação digital 32% 4.07 

Declarações de Missão e Visão 32% 4.00 

Sistemas de engajamento de funcionários 31% 3.87** 

Competências Essenciais 30% 3.92 

Internet das Coisas 30% 4.07 

Balanço Scorecard 29% 3.93 
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Reengenharia do processo de negócios 28% 4.02 

Segmentação de Clientes 27%** 4.06 

Alianças estratégicas 25%** 3.93 

Gerenciamento ágil 24%** 4.00 

Fusões e aquisições 24%** 3.90 

Gerenciamento de Tempo Organizacional 22%** 3.96 

Modelos de otimização de preços  20%** 4.06 

Planejamento de cenários e contingências  19%** 3.99 

Análise da jornada do cliente 18%** 4.06 

Redução de complexidade 17%** 3.99 

Orçamento com base zero 10%** 3.82** 

Fonte: Pesquisa Bain Management Tools e Trends, (2017). 

 

Os dados apresentados no Quadro 03, fazem parte de uma pesquisa realizada pela Bain 

Company no ano de 2017, sendo esta uma empresa de consultoria a nível global, que atua em 

37 países, e possui 59 escritórios, seu objetivo é obter resultados extraordinários através de 

mudanças ambiciosas. Vale salientar que alguns dados são interessantes e merecem destaque, 

como a média obtida quanto a utilização destas ferramentas, a qual foi 30% para o uso e 3.99 

para a satisfação, portanto os itens que apresentam (*) em seus indicadores são os que estão 

significativamente acima da média já os itens com (**) estão significativamente abaixo da 

média. 

 

Gestão de crises 

  

A crise pode ser definida ponto de transição um outro significado era o de “ponto de 

transição” de uma doença, “no qual decidia-se se as forças de autocura do organismo eram ou 

não suficientes para a recuperação” (O'CONNER, 1987: p. 54-55). Noutro sentido, Santana 

(1999), já admitia que além dos processos gerenciais e de contabilidade gerencial  há também  

processos de gestão de crise é um processo que combina todas aquelas crises que estão em 

evidência estas, crises econômicas, financeiras, podendo-se atrelar atualmente, por exemplo 

pandemia de COVID-19 crise está abrangendo todos os setores o processo de econômicos.  

Para o autor supracitado, este também cita que na administração operacional, 

praticamente todas as crises têm potencial para afetar os stakeholders de uma organização, 

independente de sua natureza. Neste sentido, Mitroff e Pearson (1993, p. 57), já argumentam, 

noutros tempos que “já não é mais suficiente, para qualquer organização, considerar mera e 

unicamente os seus próprios interesses em uma crise, desconsiderando o ambiente no qual a 
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organização está inserida. 

 Assim, pode-se compreender que para o mapeamento do processo de administração de 

crise, Santana (1999) propôs um fluxograma, contendo as etapas desenvolvidas pelo autor, 

compreendendo o um processo segregado em níveis, diferenciando os graus de extensão da 

crise, fases e mecanismos de prevenção, assim como sua utilização como etapa primordial para 

o fluxo que a crise assume.  

 

Figura 1. Fluxograma administração de crises  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santana (1999, p. 290) 

 

A partir da Figura 1, é possível perceber que na gestão da crise, os gestores devem 

visualizar o processo administrativo de forma contínua e integrada, bem como os níveis 

estratégicos do qual estão envolvidos nesses processos. Assim, a administração de crises é um 

esforço contínuo abrangente e integrado que as organizações efetivamente realizam como uma 

tentativa de, antes de tudo, entender e prevenir as crises, e de efetivamente administrar aquela 

que vier a ocorrer, considerando o interesse de seus stakeholders em cada etapa de suas 

atividades de treinamento e planejamento para crises. 
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 Figura 2. As Fases da Administração de Crises 

 

Fonte: Santana (1999, p. 290) 

 

Com base na Figura 2, é possível perceber na concepção de Santana (1999), as fases dos 

processos da administração de crise, da qual a pré-crise é um o alerta a detecção de sinais, a 

preparação para prevenção. Transportando a ideia do autor para os dias atuais, tem-se que neste 

contexto, a preparação e prevenção são as barreiras sanitárias, instituídas no início da pandemia 

de covid 19, antes do entendimento do vírus. A resolução e a recuperação, encontram-se 

atreladas a contenção, enquanto a limitação dos dados visa a recuperação desse processo.  

Nesta esteira de pensamento, Forni (2003, p.363) aponta que “qualquer coisa negativa 

que escape ao controle da empresa e ganhe visibilidade” tem potencial para virar uma crise, 

uma vez que esta “não pode ser completamente contida dentro das paredes de uma 

organização”. Ainda para o autor, “os especialistas em administração de crise são unânimes 

quando dizem que nenhuma empresa está totalmente preparada para as adversidades, mas que 

todos podem construir mecanismos para amenizá-las e ser capaz de estabelecer diretrizes para 

esses momentos”. 

Para Marconi (2000), este elucida que as crises podem se apresentar com diversos 

conceitos, e ao lidar com uma situação crítica, o importante é saber gerenciar este difícil 

momento e compreender do que se trata a crise. Isto servirá para atenuar, e quem sabe, evitar 

uma possível crise de imagem da marca das organizações ou indivíduos afetados, nesse período 

de instabilidade financeira, política ou social. 
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No que tange a dimensão interconectada das crises, os autores Hermes e Mainela (2014), 

sugerem que tal enfrentamento, em muitos casos, demanda a articulação de redes de 

organizações políticas, empresariais, governamentais, sem fins lucrativos e humanitárias. 

Embora que tenham um plano cotidiano em que tais organizações possam defender interesses 

conflitantes, em uma crise é comum que apenas uma atuação coletiva desses diferentes atores 

possa propiciar as mudanças necessárias para o enfrentamento das crises. Esses agentes que 

estabelecem tais conexões são denominados pelos autores como empreendedores institucionais, 

visto que, estabelecem inovação no relacionamento institucional de diferentes organizações. 

Outro fator que pode ser percebido em tempos de crise é que, além das mudanças que 

possuem um caráter mais adaptativo e de aperfeiçoamento, o enfrentamento da crise produz 

algumas oportunidades. Neste sentido, o conceito de oportunidade é tratado como parte do 

processo empreendedor e está relacionada a uma nova ideia que origina um negócio ou ainda, 

mudanças ambientais produtoras de incertezas que desafiam o gestor a novos processos 

(MACHADO; BASAGLIA, 2015; ALBANAZ; MATITZ, 2016). 

Ainda, pode-se compreender que as crises ameaçam o planejamento das organizações. 

Nesta concepção, para Tokel (2018), este argumenta que embora aparentemente o principal 

foco de crise seja o ambiente externo, dada sua imprevisibilidade e dificuldade de 

gerenciamento, ele considera que fatores ambientais internos como estrutura organizacional, 

inadequação da alta administração, inadequação da coleta e avaliação de informações, 

antecedentes históricos e estágios de vida das instituições, problemas com a cultura 

organizacional, problemas com o clima organizacional, falta de visão das declarações, interação 

entre fatores internos e externos ou indecisão são fortes indutores de situações de crise. 

 

MÉTODOLOGIA 

 

O presente estudo que tem como objetivo propor um modelo teórico que, por meio da 

contabilidade gerencial, auxilia os gestores em momentos de crises nos negócios, apresenta-se 

como uma pesquisa Bibliográfica, pois a partir do entendimento dos autores da área, foi possível 

esquematizar um modelo que contemplou as variáveis teóricas necessárias para um 

gerenciamento de crises por parte dos gestores. Segundo Diante disso, para Gil (2002 p. 44), 

pesquisa bibliográfica "é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos". 

Quanto à abordagem, este estudo classifica-se como qualitativo, uma vez que se entende 

que utilização desta, transcorreu-se a partir da necessidade de uma maior compreensão dos 
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pressupostos teóricos da gestão de crises e contabilidade gerencial, os quais serviram de base 

inicial para o modelo teórico proposto. Na concepção de Creswell (2010), este tipo de pesquisa 

serve como um meio para explorar e entender o significado que os indivíduos ou os grupos 

atribuem a um problema social ou humano. 

 Esta pesquisa também possui caráter descritivo, pois existiu uma preocupação 

fundamental quanto a identificação dos fatores que contribuem ou agem como causa para a 

ocorrência das crises empresariais e como fazer sua gestão por meio de atributos da 

contabilidade gerencial. Malhotra (2012) explica que os estudos descritivos têm por objetivo 

identificar os atributos relevantes do objeto de análise descrevendo as características de certo 

grupo. Vergara (2015) complementa que este tipo de pesquisa expõe as características de 

determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua 

natureza. 

 Ainda, como forma de estruturar o modelo proposto, utilizou-se como base o 

fluxograma administração de crises e as as fases da administração de crises proposto por 

Santana (1999), bem como as ferramentas e práticas da contabilidade gerencial conforme 

proposto por Frezatti (2006) e Almeida e Calado (2018) e o índice mundial de satisfação e 

utilização das ferramentas de gestão elaborado por Bain Management Tools e Trends, (BMTT, 

2017), conforme exposto no referencial teórico e delineado de acordo com a Figura 3. Sob este 

viés, salienta-se que a proposição deste modelo se encontra ancorada na literatura, porém, não 

está atrelada a nenhum ramo empresarial ou cenário econômico, podendo esta ser generalizada. 

 

Figura 3. Delineamento da pesquisa. 

  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

•Compreensão da teoria -
corpus do estudo -
acerca dos pressupostos 
teóricos  da gestão de 
crises e contabilidade 
gerencial.

Fase 1

• Utilização do fluxograma 
da administração de crises 
e suas fases proposto por 
Santana (1999). 

•Práticas contabilidade 
Gerencial Frezatti (2006) e 
Almeida e Calado (2018) e 
BMTT (2017).

Fase 2

• Integração dos 
pressupostos da gestão 
de crises e 
contabilidade 
gerencial.  

•Estruturação e 
apresentação do 
modelo proposto.

Fase 3
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 A análise dos dados referente a construção de um modelo teórico a partir dos 

pressupostos estudados da gestão de crises e contabilidade gerencial ocorreu por meio da 

literatura abordada, a qual permitiu a sua comparação e análise. Na perspectiva deste estudo, a 

análise dos dados de caráter qualitativa deu-se, inicialmente, por meio da Análise Teórica 

Comparativa, tendo como base a análise textual interpretativa, que na concepção de Gómez, 

Gil Flores e Jiménez (2004) refere-se aos procedimentos de análise sobre dados qualitativos 

que partem do pressuposto de que a realidade social é múltipla, mutável e resultado da 

construção social. Outro método utilizado neste estudo foi a Análise Textual Discursiva (ATD), 

que na concepção de Moraes e Galiazzi (2016) serve para a apreciação de informação de 

natureza qualitativa e na produção de novas compreensões sobre textos e discursos. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta seção aborda a relação e contribuição da contabilidade gerencial na gestão de crises, 

buscando com isto a proposição de um modelo teórico que integre esses dois pressupostos 

teóricos. Assim, admitindo duas esteiras de pensamento iniciais, o entendimento da 

administração da crise um processo de crise dentro da contabilidade, este campo ainda está em 

sua infância. Percebe-se com isso que apenas algumas organizações estão conscientes da 

administração de crise como uma função administrativa. Na realidade, segundo Santana (2000), 

a administração de crises, paradoxalmente, representa uma “contracultura”, uma vez que o foco 

das estruturas sociais tem estado, de uma maneira até obcecada, voltado para o lado positivo da 

produção e administração, enfatizando prioritariamente a importância da produção, do 

progresso tecnológico, dos importantes avanços, etc..., assim conclui que este campo ainda está 

em sua infância.  

Ao pensar num modelo de gestão de crises, deve-se pensar inicialmente no ambiente 

empresarial em que estas crises ocorrem, pois o acirramento da competição, o aumento das 

pressões e a escassez de tempo para a realização das tarefas formam o ambiente ideal para o 

surgimento de crises, uma vez que o resultado são empresas com ambientes de elevados níveis 

de estresse e mais vulneráveis a erros e crises (PEARSON; MITROFF, 1993; LOK; POWELL, 

2000). 

Noutra perspectiva, entende-se que um modelo que auxilie no gerenciamento de crises 

deve cuidar questões como a utilização de tecnologia, pois, ao mesmo tempo em que agiliza os 

processos organizacionais, cria situações que favorecem o aparecimento de crises. Neste 

sentido, Rike (2003) descreve um cenário em que as tecnologias são utilizadas sem ter sido 
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adequadamente testadas e os sistemas são colocados em ação sem uma cuidadosa avaliação de 

seus efeitos, gerando crises nas empresas. Grandes desastres foram provocados por exigências 

operacionais quase impossíveis de serem cumpridas e por condições de trabalho que pressionam 

os limites da capacidade humana. 

Outro fator importante a ser percebido é a gestão de mudanças organizacionais, visto 

que, algumas situações que se imagina que a empresa esteja passando devido a um processo de 

mudança podem transformar-se em uma crise. Segundo Shinyashik, Fischer e Shinyashik 

(2007), torna-se preciso perceber que quando os gestores das empresas falam em fusão ou 

aquisição, os gestores podem pensar que a empresa está vivendo um simples processo de 

renovação quando, na realidade, está passando por uma transformação radical que exige o 

emprego de procedimentos de gestão de crises. 

Ainda, percebe-se que diariamente surgem desafios diferentes, ficando evidente que a 

administração tradicional é pouco eficaz para evitar as crises, pois a gestão da crise se tornou 

uma parte importante da administração estratégica contemporânea, sendo essencial assegurar a 

estabilidade de uma organização para sua existência continuada antes que todos os objetivos 

amadurecidos possam ser perseguidos. Na concepção de Chong (2004), uma gestão eficaz da 

crise requer uma aproximação sistemática e disciplinada baseada na vigilância, na sensibilidade 

gerencial e em uma boa compreensão da importância do planejamento cuidadoso e da 

disponibilidade organizacional, uma vez que, mesmo empresas que têm pensado em gestão de 

crises possuem uma visão limitada de se preocupar somente com os riscos à sua reputação. 

Do ponto de vista contábil, a contabilidade gerencial desponta como uma forma de 

driblar a crise na gestão de empresas, uma vez que esta apresenta as melhores alternativas em 

relação aos custos de sua produção, assim como outras possibilidades de otimizar operações, 

atividades e até departamentos inteiros o que poderá ser decisivo para manter a competitividade. 

Além disso, a contabilidade gerencial na concepção de Conrado (2020), além de ser um 

diferencial nas empresas, está ligada às funções de avaliação, controle das atividades e 

planejamento para direcionar o uso adequado de seus recursos e não só apenas necessita da 

conexão com os setores gerenciais, mas também com os demais departamentos para obter 

relatórios com uma visão ampla e geral, e ao mesmo tempo, uma visão individual de cada setor. 

Noutro sentido, a contabilidade gerencial auxilia a gestão por meio de seus relatórios, 

os quais são compostos por orçamentos, relatórios de desempenho, relatórios de custo, 

relatórios especiais não rotineiros para facilitar a tomada de decisão. Os custos e valores 

utilizados são históricos e previstos, e as bases de mensuração usadas para quantificar os dados 

são várias, como moeda corrente, moeda estrangeira, moeda forte, Índices e entre outras 
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maneiras. O intuito dos relatórios é passar uma orientação para o futuro, facilitando assim, o 

planejamento, controle e avaliação de desempenho antes do caso (para impor metas), vinculada 

com uma orientação histórica para avaliar os resultados reais (NASCIMENTO, 2018). 

 

Estruturação do modelo proposto 

 

 Esta seção aborda a estruturação do modelo proposto para auxiliar os gestores nos 

momentos de crise, levando-se em consideração a aplicabilidade da contabilidade gerencial por 

meio de suas ferramentas e práticas. Para tanto, tem-se a estruturação condicionada aos 

pressupostos teóricos abordados neste estudo de acordo com a Metodologia proposta, ou seja, 

o fluxograma administração de crises e as as fases da administração de crises proposto por 

Santana (1999), bem como as ferramentas e práticas da contabilidade gerencial conforme 

proposto por Frezatti (2006) e Almeida e Calado (2018) e o índice mundial de satisfação e 

utilização das ferramentas de gestão elaborado por Bain Management Tools e Trends, (BMTT, 

2017).   

Assim, para este estudo avaliou-se primeiramente, a literatura pertinente aos critérios 

para avaliação e criação de método que avalie processos de gestão de riscos aplicada a gestão 

de crises, os quais resultaram em categorias que envolvem a avaliação em três níveis: 

 

Figura 4. Categorias levantadas a partir da literatura 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

De acordo com a Figura 4, percebe-se a inclusão, a priori, do pressuposto teórico da 
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gestão/administração de riscos, pois, num gerenciamento de crises, mensurar os riscos que esta 

oferece à organização é primordial para compreensão dos processos e planejamento de ações. 

Partindo dessa premissa, o risco em um entendimento mais geral pode ser avaliado como “ruim” 

utilizando desta premissa e primando pelo cenário atual o risco pode ser considerado um 

movimento de perdas e ganhos. Na concepção de Ribeiro (2007), este define que o risco como 

uma probabilidade de acontecimentos e impacto de eventos futuros incertos, tendo potencial 

significativo para interferir no alcance do objetivo da entidade. 

Levando em consideração a gestão de riscos, cabe argumentar que para este estudo, 

dentro do modelo proposto, que os riscos aos quais as organizações estão expostas podem ser 

agrupados, sob uma perspectiva gerencial, em três classes: a) riscos que podem ser evitados ou 

eliminados, este quando já ocorrido, com o emprego de práticas de negócios; b) riscos que 

podem ser transferidos; c) riscos que devem ser gerenciados de forma ativa (COIMBRA, 2009). 

Porém, cabe ressaltar, ainda de acordo com o autor supracitado, que esta abordagem não pode 

ser generalizada e estendida a todas as organizações, devido ao fato que cada empresa tem suas 

especificações e peculiaridades de acordo com seu negócio, sendo feito uma análise caso a caso, 

embora, possa ser um ponto de partida para a avaliação dos riscos incorridos por uma empresa. 

Outro fator percebido na construção deste modelo teórico é no que tange a diferença de 

linguagem contextual que os autores abordam em seus aportes bibliográficos, pois verificou-se 

que há um certo distanciamento na linguagem e na forma como conceitos são demonstrados na 

gestão de crises, bem como os métodos aplicados a contabilidade gerencial. Logo, entende-se 

ser necessário que haja uma adaptabilidade contextual por parte dos gestores nas organizações, 

afim de que estes possam se guiar pelo modelo teórico proposto.  

 Assim, como primeiros resultados advindos da aplicação conceitual para a criação do 

modelo de avaliação e gestão de crise integrado à contabilidade gerencial, tem-se a divisão 

destes conceitos em níveis, estrategicamente construídos como forma de atender os objetivos 

organizacionais. 

 

Nível 1 – avaliação contábil gerencial  

 

Com a bibliografia estudada a afirmação que contabilidade gerencial é ferramenta que 

auxilia os gestores no entendimento administrativo – usando os métodos contábeis de avaliação. 

Assim, em seu primeiro nível de mapeamento de processo de crise, as ferramentas disponíveis 

devem estar em consonância entre tradicionais e métodos modernos da contabilidade gerencial, 

podendo ser estes decorrentes das ferramentas e práticas propostas por Gerencial Frezatti (2006) 
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e Almeida e Calado (2018) e BMTT (2017), conforme exposto no Referencial Teórico. 

 

 Quadro 4. Nível 1 – critérios para avaliação contábil gerencial 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No entanto, vale ressaltar que ao utilizar dois dos cinco critérios demostrado no Quadro 

4, é possível avaliar a capacidade contábil e de gestão da entidade no nível 1. Nesta perspectiva, 

argumenta-se que o critério técnico da capacidade e nível a ser enfrentado na crise por meio do 

modelo proposto, deve ser avaliado, também, como base os anos de existência do negócio no 

cenário em que atua. Ainda, faz-se mister complementar, também, que na concepção de 

Brandão e Silva (2020), a contabilidade gerencial não transmite apenas informações 

financeiras, pois tem como função atender as precisões de seus usuários fazendo planejamentos 

com o intuito de ter um controle eficaz para um bom resultado no processo decisório. 

 

Nível 2 – Gestão/Administração do risco  

 

No nível 2, por meio dos critérios construídos a partir da literatura, tem-se como 

resultado do estudo, a avaliação do grau de risco que a empresa está exposta, devendo-se levar 

em consideração a capacidade de compreender e administrar o risco, bem como compreender 

quais destes critérios serão utilizados para preservação do negócio.   

 

Quadro 5. critérios de gestão/administração de riscos 

Critério de avaliação de crise nível 2 

• Identificação nível de crise (nacional – global) 

• Tipo de crise (sanitária- econômica- escassez de insumos – ambiental)  

• Planejamento e antecipação  

• Métodos de contenção – mapeamento de alertas  

• Comitê de crise   

Fonte: Dados da pesquisa. 

Critério de avaliação de crise nível 1 

• Capacidade econômica da entidade  

• Métodos de avaliação de custos  

• Nível de entendimento de negócio – setor (importância do bem ou serviço ofertado) 

• Grau de risco de perda de estoque ou capacidade de oferta de serviço   

• Organização contábil da entidade – avaliada em dois níveis (básico entendida de tem controle das 

despesas e receitas – médio (entidade avalia os custo e forma de melhor investimento do negócio) 
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Por meio do Quadro 5, percebe-se que neste nível há uma necessidade de realização do 

mapeamento em nível externo e interno dos processos de crise em que a entidade está exposta. 

Contudo, conforme levantado por meio da literatura deste estudo, as fases em que 

gestão/administração de crise está inserida, em se tratando do cenário econômico, pode ser 

determinante para criação e avaliação dos critérios utilizados no Nível 1 “avaliação da 

capacidade econômica da entidade”, que em conjunto com nível 2 “entendendo o cenário de 

exposição da crise e sua magnitude”, pode-se ter um modelo prático e coerente com a cenário 

em que entidade está alocada. 

 

Nível 3 – gestão/administração de risco aplicação do processo de crise  

 

Neste último nível proposto para a construção do modelo teórico, tem-se a aplicação 

dos processos de avaliação de nível 1 e 2 em conjunto com a teoria abordada. Sob este viés, 

este estudo utilizou de método bibliográfico porque entende que os gestores precisam de um 

processo de avaliação de crise em que se expõe os métodos e se tem uma avaliação pós período 

de crise, pois o Nível 3, aborda os processos práticos da avaliação da entidade em seus dois 

primeiros níveis de mapeamento.  

 

Quadro 6.  critérios de avaliação de crises 

Critério de avaliação de crise nível 3 

• Controle e corte de gastos não essências para funcionamento  

• Otimização dos processos de fabricação ou serviço prestado 7 

• Plano curto – médio e longo prazo  

• Plano de extensão de crise  

• Avaliação de método de ofertas (níveis de venda) 

•  Comitê de crise aplicado – todas das cadeias de comando  

• Pós crise obtenção dos fatores de resultado para sobrevivência  

• Avaliação contínua do nível de crise e sua exposição  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Nesta esteira de pensamento, a partir da construção dos critérios que compõem os três 

níveis, de forma conjunta, entende-se que estes podem ser fonte para criação de modelo conciso 

e de rápida formulação para gerenciamento, mapeamento e gestão de crise a todos os níveis e 

modelos de negócio. Ainda, bibliograficamente ressalta-se que utilizando modelo proposto de 
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acordo com os três níveis demonstrados, possibilita às organizações uma avaliação dos 

possíveis cenários de crise e aporte mais rápido para criação de planos de contingência e ações 

que visem o desenvolvimento e sustentabilidade organizacional. 

Além dos critérios estabelecidos nos Quadro 4, 5 e 6, ao entrelaçar a conceitualização 

de crises com os demais pressupostos, alguns aspectos acabam se fazendo comuns e necessitam 

atenção dentro de sua gestão, como por exemplo: a crise é um evento que provoca riscos para 

a organização; a crise é um evento com alguma gravidade, que pode ameaçar a sobrevivência 

da organização; a crise quase sempre surpreende a maioria dos membros da organização e por 

fim,  a crise demanda uma resposta rápida, devido à sua possibilidade de ampliar perdas 

(SHINYASHIK; FISCHER; SHINYASHIK, 2007). 

A partir da exposição dos aportes teóricos e os níveis estipulados e formados por meio 

de critérios, tem-se na Figura 5 o delineamento estrutural do modelo proposto, levando-se em 

consideração a integração dos pressupostos teóricos abordados neste estudo, os quais 

correspondem a contabilidade gerencial, gestão/administração de riscos e a 

gestão/gerenciamento de crises no ambiente organizacional. 

 

Figura 5. Estrutura do modelo teórico proposto 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Como demonstrado na Figura 5, é possível perceber a integração dos níveis contendo 

os pressupostos teóricos advindos da compreensão e interpretação da bibliografia estudada, no 

qual, os níveis 1 e 2 entram em consonância podendo atrelar processo de gestão de risco e 
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aplicação dos processos estudados com a contabilidade gerencial, e os critérios de avaliação da 

administração de risco do cenário de exposição em que a organização está inserida.   

Neste sentido, por meio dos resultados construídos, tendo por base a literatura abordada, 

ressalta-se de maneira precisa, que para a proposição do modelo, foi determinante a existência 

dos 3 níveis de avaliação instituídos, mas que de certa forma, fez sobressair-se a contabilidade 

gerencial e as práticas contábeis como variável predominante para uma avaliação do cenário 

em que a organização se encontra exposta, levando em consideração as crises econômicas, 

financeiras ou até mesmo ambientais. 

No entanto, por meio da proposição deste modelo, é possível que as organizações 

obtenham uma melhor forma de gerir a crise. Contudo, uma vez que este o modelo proposto 

tenha uma missão e os níveis entram em consonância, entende-se que  as organizações devem 

utilizá-lo de forma adaptada, pois o processo de gestão de crises, deve estar pautado nos alertas 

e detecção de sinais, na preparação e prevenção, na contenção e limitação dos danos e ainda na 

recuperação de suas forças, sendo estes gerados por acontecimentos diferentes dentro de cada 

organização, o que por fim, possibilita aprendizados que nem sempre podem ser generalizados 

às demais entidades.  

 

CONCLUSÕES 

 

O presente estudo que teve como objetivo propor um modelo teórico que, por meio da 

contabilidade gerencial, auxilie os gestores em momentos de crises nos negócios, partiu-se de 

uma abordagem dos pressupostos teóricos da contabilidade gerencial e da gestão de crises. No 

entanto, entendeu-se, no desenvolvimento dos resultados a necessidade de um terceiro 

pressuposto teórico, a gestão de riscos, carecendo de uma análise mais abrangente dos processos 

que envolvem as organizações, voltando-se uma atenção ao ambiente interno e externo em que 

estas estão inseridas. 

Por outro lado, compreendeu-se que a contabilidade gerencial por si só, pode ser uma 

saída para escapar da crise, pois, tendo esta, todas as ferramentas financeiras e não financeiras, 

juntamente, podem expandir os melhores caminhos para aperfeiçoar a gestão das organizações, 

atuando em diversos departamentos, que podem ser eficazes para manter estas no mercado 

(SILVA, 2020). Atualmente, devido a difícil crise financeira e econômica que as organizações 

passam, constatou-se no Brasil o encerramento de em torno 522,7 mil empresas no ano de 2020, 

que atrelado a pandemia do Covid-19, poderiam ter se preparado e planejado, caso tivessem 

modelos que auxiliassem os gestores para o enfrentamento destas crises. 
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Ainda, conclui-se que a presente pesquisa, por meio do modelo teórico proposto, 

possibilita um maior entendimento da crise, fazendo-se conhecer os critérios de avaliação e 

compreensão dos conceitos aplicados a contabilidade gerencial em conjunto com a 

administração dos processos de crise. Assim, por meio deste estudo, foi possível a integração 

bibliográfica a partir de uma metodologia que considerou os pressupostos teóricos e sua 

aplicabilidade no modelo proposto, como forma de auxiliar os gestores no enfrentamento da 

crise, prevalecendo um formato mais assertivo. 

Contudo, entende-se que que o modelo proposto pode ir além do auxílio aos gestores, 

mas também envolve os stakeholders e até mesmos os microempreendedores individuais, pois 

os métodos aplicados a esta pesquisa compreendem que a contabilidade e os processos de 

administração de crise devem ser estudados e direcionados a todos os níveis e os indivíduos 

presentes nas organizações. Logo, por meio deste modelo teórico, também há o direcionamento 

para o mapeamento do processo de crise, utilizando-se assim, não apenas os entendimentos da 

contabilidade gerencial e administração de risco, mas outras ferramentas e práticas que possam 

complementar este modelo e contribuir para uma melhor e mais eficaz gestão de crises 

organizacionais. 
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CAPÍTULO 16 
 

O QUE TEMOS INVESTIGADO SOBRE AVALIAÇÃO NO 
ENSINO DE CIÊNCIAS? UMA ANÁLISE DAS 
PESQUISAS NAS ATAS DO ENPEC 

 
Lilliane Miranda Freitas, Ana Caroline do Nascimento Lima 

 
RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo realizar um levantamento 
e análise de trabalhos acadêmicos publicados nas atas do Encontro Nacional 
de Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC (2009 a 2017) sobre o tema 
Avaliação na Educação em Ciências, a fim de discutir essa produção e, 
sobretudo contribuir na disseminação da pesquisa nessa área entre 
pesquisadores e educadores. O estudo que consiste em uma pesquisa 
bibliográfica, foi realizado em artigos publicados nas Atas dos ENPECs, 
disponíveis eletronicamente, através busca na linha temática “Avaliação na 
Educação em Ciências”. Após a busca e identificação dos trabalhos, realizou-
se a leitura dos resumos para sistematização de acordo com os seguintes 
descritores: ano, edição do evento, o título do trabalho, o Instituto de Ensino 
Superior (IES) em que foi desenvolvido, os autores e o foco temático das 
pesquisas. Foram criadas categorias para classificar os trabalhos de acordo 
com seus focos temáticos para posterior análise. Como resultados, foram 
encontrados um total de 95 artigos, onde há uma maior produção no X ENPEC 
(2015). Verificou-se que o volume de trabalhos é muito pequeno, 
representando apenas 1,7% do montante de trabalhos apresentados nos 
últimos ENPECs (5.399). Em relação à área da ciência que os trabalhos estão 
voltados, a disciplina de Biologia foi a que mais se destacou. No tocante ao 
nível de ensino, o Ensino Médio sobressaiu com 44 trabalhos dos 95 
apresentados. Quanto a análise dos focos temáticos, verificou-se que o tema 
“Avaliações Externas” (que agrupa trabalhos que investigam o ENEM, 
ENADE, entre outros exames externos) com 34% e “Estratégias avaliativas” 
com 24% (n=23) foram os focos que mais se destacaram. Desta forma, o 
presente trabalho ofereceu uma visão geral dos artigos apresentados no 
ENPEC, onde pôde-se constatar um número pequeno de trabalhos 
publicados, dado a importância da temática para a área da educação, tendo 
em vista que a avaliação é parte integrante do processo de ensino-
aprendizagem. Logo, entende-se a importância da pesquisa voltadas para a 
avaliação do ensino em ciências, uma vez que mesmo diante de poucas 
pesquisas na área, ainda assim faz-se relevante para pesquisas futuras. 
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INTRODUÇÃO 

Uma das tarefas pedagógicas de qualquer professor de ciências é a avaliação do ensino-

aprendizagem de seus alunos. É frequentemente através das provas e trabalhos escolares, que o 

aluno é avaliado de acordo com o seu desempenho por meio da atribuição de notas. Entretanto, 

sabe-se que este modelo tradicional de avaliação não define o conhecimento que o aluno 

construiu e que foi desenvolvido ao longo do processo educativo. Essa “pedagogia do exame” 

como é chamada por Luckesi (2003) é incapaz, de sozinha, contemplar e servir de parâmetro 

de avaliação qualitativa do que foi entendido pelo aluno, dando ao professor um diagnóstico 

incompleto da aprendizagem.  

A generalização institucionalizada em relação a avaliação escolar geralmente é falha, 

pois há que se levar em consideração que cada aluno possui uma perspectiva, um tempo 

diferente para fixar e aprender, refletir, associar, há diferentes conhecimentos prévios daquilo 

que lhe foi ensinado, contextos sociais desiguais que possibilitam acessos diferentes a possíveis 

mecanismos que possam facilitar a sua aprendizagem. De acordo com Hadji (2001, p. 34, apud 

CHUIEIRE, 2008, p. 8): 

Hoje se sabe que a avaliação não é uma medida pelo simples fato de que o 

avaliador não é um instrumento, e porque o que é avaliado não é um objeto no 

sentido imediato do termo. Todos os professores avaliadores deveriam, 

portanto, ter compreendido definitivamente que a “nota verdadeira” quase não 

tem sentido. 

 

Mudar essa forma de avaliar, tornando a avaliação mediadora é fundamental para que 

possamos aumentar o alcance das nossas metodologias, identificar falhas, impulsionar os 

melhores resultados e estimular um maior número de estudantes. Porém, reconhecemos que 

esse processo não é algo simples, uma vez que implica em mudanças não apenas do professor, 

mas de toda a estrutura pedagógica da escola. Para Sant’Anna (2014, p. 27) “a avaliação só será 

eficiente e eficaz se ocorrer de forma interativa entre professor e aluno, ambos caminhando na 

mesma direção, em busca dos mesmos objetivos”.  

Como prática formalmente organizada e sistematizada, a avaliação no contexto escolar 

realiza-se segundo objetivos escolares implícitos ou explícitos, que, por sua vez, refletem 

valores e normas sociais (CHUEIRI, 2008). Isto é, ela torna-se o meio pela qual desígnios serão 

alcançados de acordo com os propósitos acadêmicos instituídos, não sendo apenas o produto 

final de um processo gradativo. Nessa direção, podemos partir do pressuposto de que a 

avaliação, como prática escolar, não é uma atividade neutra ou meramente técnica, isto é, não 
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se dá num vazio conceitual, mas é dimensionada por um modelo teórico de mundo, de ciência 

e de educação, traduzida em prática pedagógica (CHUEIRI, 2008). 

Assim, temos que a avaliação surge como uma ferramenta necessária que visa auxiliar 

o professor, mas é necessário que façamos uma análise do seu alcance e das formas com que os 

métodos avaliativos têm sido empregados. Pois podem trazer à prática educacional resultados 

danosos e ineficazes, uma vez que o conhecimento passa a ser analisado do ponto de vista 

quantitativo em detrimento da avaliação qualitativa, assim como, do menosprezo da 

subjetividade inerente ao indivíduo.  

A avaliação não deve ser entendida apenas como no modelo psicométrico – 

modelo que utiliza técnicas para mensurar um conjunto de conhecimentos –, 

mas deve permitir uma maior interação entre aluno e professor e entre os 

próprios estudantes. Ela deve ser utilizada como uma maneira de se conhecer 

o desenvolvimento dos alunos e do conteúdo tratado em sala de aula 

(RIBEIRO, 2011, p. 3). 

 

Para que a avaliação consiga acompanhar o desenvolvimento dos alunos, seus avanços 

ou regressos, e para que as metodologias avaliativas alternativas tenham êxito, a escola precisa 

estar em sincronia com os professores e seus métodos avaliativos. Pois entender como o sistema 

educacional e seus modelos funcionam, inclusive as práticas avaliativas, é fundamental para 

que possamos reinventar, e eventualmente, revolucionar, nossas metodologias e práticas 

pedagógicas. Para Sant’Anna (2014, p. 29):  

Enquanto a avaliação estiver voltada exclusivamente para o aluno, isto é, 

enquanto não houver um despertar, uma conscientização da necessidade de 

uma nova metodologia para o aluno e inclusão da própria escola no processo, 

a qualidade do ensino permanecerá comprometida. 

 

Particularmente no ensino de ciências, a avaliação permeia um horizonte muito amplo 

de contemplação e percepção do estudante em fenômenos presentes em seu cotidiano, como os 

fenômenos naturais e as transformações no meio. Para Sant’Anna (2014, p. 14), o processo que 

permite ao professor um domínio sobre a verificação do conhecimento pretendido ao aluno, 

ocorrerá “através do maior número possíveis de testes, provas, inquirições, observações, 

autoavaliação, avaliação-cooperativa, feedback constante e tudo o mais que ocorrer”. Como 

grandezas diretamente proporcionais, com um maior número de testes e propostas avaliativas 

aumenta-se o caráter assertivo da avaliação. Diante disso, imaginar uma avaliação mais 

dinâmica parece ser o caminho mais coerente para se alcançar um aprendizado mais eficaz. 

Por seu caráter complexo, o processo avaliativo tem sido alvo de investigações e 

reflexões por diversos autores, que por meio de análises críticas, buscam trazer a compreensão 

dos objetivos da atividade avaliativa. Porém muito pouco do que é desenvolvida na investigação 
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educacional relativo a avaliação tem chegado ao chão da escola e mudado o cenário 

educacional, há uma “insuficiência da literatura que retrata boas práticas de avaliação na escola” 

(RIBEIRO, 2011, p. 3). 

Por isso é necessário discutir maneiras de atenuar a distância que existem entre as 

pesquisas realizadas na área de ensino de Ciências e as práticas dos professores de Ciências em 

salas de aula, buscando metodologias que possam ser utilizadas na prática docente e que 

auxiliem para uma avaliação completa das estruturas cognitivas que pertencem a cada aluno, 

assim como aumentar suas projeções e seus alcances. 

É partindo dessa perspectiva que a presente pesquisa tem como objetivo realizar um 

levantamento e análise de trabalhos acadêmicos publicados nas atas do Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC, no período de 2009 a 2017, cujo foco de 

investigação tenha sido a avaliação no ensino de Ciências. Através da sistematização e análise 

dos trabalhos propõem-se discutir essa produção e, sobretudo, contribuir no debate e na 

disseminação da pesquisa nessa área entre pesquisadores e educadores.  

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa do tipo bibliográfica, que é uma 

modalidade de estudo e análise de documentos de domínio científico (SÁ-SILVA et al., 2009). 

O estudo foi realizado em cinco atas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências (ENPECs) entre os anos de 2009 a 2017, disponíveis em formato eletrônico no site da 

Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC). O ENPEC é um 

evento bienal, produzido pela ABRAPEC, que objetiva agregar e propiciar a interação entre os 

pesquisadores da área da educação em Biologia, Química e Física, e áreas associadas.  

A pesquisa pelos trabalhos foi através da busca na linha temática “Avaliação na 

Educação em Ciências” nas atas (2009 a 2017), onde encontra-se os trabalhos desenvolvidos 

sobre avaliação. Para Moura e Freitas (2019), quando se trata de uma pesquisa de estado da 

arte, é importante que a análise seja realizada através de recortes específicos sobre determinados 

focos temáticos, devido ao volume considerável de trabalhos acumulado a cada ano na área em 

questão.  

Após a busca e identificação dos trabalhos, realizou-se a leitura dos resumos para 

sistematização de acordo com os seguintes descritores: ano, edição do evento, o título do 

trabalho, o Instituto de Ensino Superior (IES) em que foi desenvolvido, os autores e o foco 
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temático das pesquisas. As categorias criadas para classificar os trabalhos de acordo com os 

focos temáticos foram: 

✓ Aspectos de desempenho na avaliação: trata-se de trabalhos que analisam fatores 

externos e internos a escola e ao aluno, que influenciam no desempenho escolar do aluno.  

✓ Avaliação de cursos e programas: agrupa trabalhos que objetivam avaliar programas de 

formação tais como: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

avaliam disciplinas ou cursos de formação inicial ou continuada em plataformas digitais 

ou presenciais, avaliam parcerias entre instituições educacionais, avaliam projetos 

educacionais, avaliam atividades de ensino em espaços não-formais.  

✓ Avaliação de processos ou materiais educativos: trata-se de trabalhos que avaliam a 

produção e/ou implementação de metodologias de ensino alternativas e/ou materiais 

educativos como recursos didáticos de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. 

✓ Avaliações Externas: encontra-se trabalhos que examinam e relação entre currículos e os 

exames externos, nacionais ou internacionais, a contextualização em provas de 

vestibulares, o desempenho dos alunos no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), a 

interdisciplinaridade em exames e o estudo da matriz de referência através das provas do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).  

✓ Concepções: estudos que investigam as percepções, concepções e práticas de alunos, 

professores e demais sujeitos escolares a respeito da avaliação no processo de ensino-

aprendizagem.  

✓ Estratégias Avaliativas: trabalhos que analisam a utilização de ferramentas alternativas 

de avaliação do processo de ensino-aprendizagem.  

✓ Questões teórico-metodológicas: trabalhos que estudam os aspectos teóricos-

metodológicos das pesquisas relacionadas a avaliação, estudos do tipo estado da arte ou de 

natureza teórica.  

 

Após a classificação dos trabalhos nos focos temáticos, efetuou-se uma leitura analítica 

(MOTA, 2006) mais aprofundada dos textos dos trabalhos completos. Elaborou-se uma planilha 

para sistematizar os dados com base nos descritores definidos dos trabalhos selecionados e, à 

medida em que a planilha ia sendo alimentada, foram sendo criadas categorias e subcategorias 

de análise, buscando garantir que todas as informações coletadas possibilitassem uma 

classificação e análise dos trabalhos encontrados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através das análises das cinco atas do ENPEC, constatou-se um total de 95 artigos 

publicados, como pode ser observado na Figura 1, no qual podemos examinar que no X ENPEC 

(2015) houve a maior produção de trabalhos desenvolvidos na área de Avaliação do Ensino em 

Ciências. Já nas edições do VII ENPEC (2007) e XI ENPEC (2017) houve a menor produção, 

com total de 8 e 13 trabalhos, respectivamente.  

Figura 1. Trabalhos sobre a Avaliação do Ensino em Ciências – 2009 a 2017. 

 

Fonte: Autores da pesquisa. 

 

Ao compararmos com o quantitativo do total de trabalhos apresentados nos últimos 

cinco anos nos ENPECs (5.399 trabalhos) em todas as 14 linhas temáticas, verificamos que o 

volume de trabalhos sobre avaliação é muito pequeno, representando apenas 1,7% do montante 

de trabalhos (Tabela 1). 

Tabela 1. Comparativo entre o total de trabalhos apresentados no ENPEC e os trabalhos sobre Avaliação. 

Edição do ENPEC N total de trabalhos N de trabalhos 

sobre Avaliação 

% 

VII ENPEC – 2009 723 8 1,1 

VIII ENPEC - 2011  1009 23 2,2 

IX ENPEC – 2013 1060 20 1,88 

X ENPEC – 2015 1272 31 2,43 

XI ENPEC – 2017 1335 13 0,97 

Total 5399 95 1,7 

Fonte: Autores da pesquisa. 

A partir dos dados comparativos acima, percebemos que apesar da importância que a 

avaliação tem dentro do processo de ensino-aprendizagem de ciências, ela pouco tem sido 

objeto de preocupação, reflexão, proposição e análise pelo corpo de pesquisadores da área de 

Educação em Ciências. A partir desses resultados podemos afirmar que nossos resultados 

indicam que há uma carência, ainda, no que se refere as pesquisas acerca do processo avaliativo. 
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Como reflexo disso, ao verificarmos as atas da edição XII ENPEC (ocorrido em junho 

de 2019), que não estavam disponíveis no período de busca dos trabalhos, identificamos a 

exclusão da linha temática “Avaliação na Educação em Ciências” e a incorporação dos 

trabalhos relativos a este tema nas linhas temática abaixo e com os seguintes tópicos, tendo 

como fonte a primeira circular do XII ENPEC: 

✓ Ensino e aprendizagem de conceitos e processos científicos: através do tópico “abordagens 

e práticas de avaliação”;  

✓ Formação de Professores: através do tópico “avaliação de modelos e práticas de formação 

de professores para diferentes níveis e modalidades de escolaridade”; 

✓ Currículos: através do tópico “aspectos teóricos e metodológicos de avaliação”; 

✓ Políticas educacionais: através dos tópicos “história, análise e avaliação de políticas 

públicas em diferentes níveis e modalidades de ensino; avaliação de sistemas educacionais”; 

Salientamos essa alteração da organização das linhas temáticas do evento com grande 

preocupação, pois ao diluir a temática da avaliação em outras linhas temáticas exclui-se sua 

especificidade e necessidade de discussão mais aprofundada, o que pode gerar ainda mais 

enfraquecimento das pesquisas na área de avaliação.  

Em relação ao campo disciplinas das ciências que os trabalhos foram desenvolvidos, 

classificamos da seguinte forma: Física, Química, Biologia, Ciências e interdisciplinar (para os 

trabalhos que abrangiam mais de uma disciplina) (Figura 2).  

Figura 2. Distribuição da área de ensino dos trabalhos sobre Avaliação nas Atas do ENPEC - 2009 a 2017. 

 

Fonte: Autores da pesquisa. 

Podemos observar que a disciplina que mais se destacou pelo número de publicações é 

a Biologia, com um total de 32 trabalhos. Percebemos um menor número de trabalhos na 

categoria de interdisciplinares, com apenas 6 trabalhos ao longo dos 5 anos. Consideramos que 

essa inexpressividade de trabalhos interdisciplinares sobre avaliação pode estar relacionada 

com os desafios em inserir a prática interdisciplinar na educação básica, Miranda et al. (2016) 
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destaca alguns, como por exemplo o descompasso entre teorias, metodologias, pedagogias e 

aplicabilidades.  

Para Lindemann et al. (2009), a formação fragmentada de muitas licenciaturas no Brasil 

não oferece uma prática centrada na aprendizagem, nem imersa num contexto interdisciplinar. 

Nesse contexto da formação, Garcia e Kruger (2009) argumentam que um dos problemas é que 

os professores formadores, geralmente, também foram formados de forma disciplinar, o que 

dificulta o processo de formar professores interdisciplinares.  

Quanto a distribuição das publicações de acordo com o nível de ensino em que o 

trabalho foi desenvolvido identificamos que o nível de ensino que mais se destaca em 

publicações é o Ensino Médio, com 44 trabalhos dos 95 apresentados nas Atas do ENPEC no 

período analisado (Figura 3). Somado aos trabalhos de Ensino Fundamental, as duas 

modalidades apresentam mais da metade dos trabalhos apresentados, indicando que o nível de 

ensino mais pesquisado é a Educação Básica.  

Figura 3: Distribuição dos níveis de ensino dos trabalhos sobre Avaliação nas Atas do ENPEC – 

2009 a 2017.  

 

Fonte: Autores da pesquisa. 

 

Quanto a análise dos focos temáticos, verificamos que os que mais se destacam foram 

os focos “Avaliações externas” com 34% (n=32) e “Estratégias avaliativas” com 24% (n=23) 

dos trabalhos (Figura 4).  

Figura 4: Dados representativos dos focos temáticos (2009-2017) 
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Fonte: Autores da pesquisa. 

 

A partir dessa análise, verificamos que foco temático Avaliações Externas aparece com 

o maior percentual (34%, n=32) de todos os focos temáticos, buscando analisar provas, 

vestibulares, exames nacionais e internacionais. Como exemplo, podemos citar o trabalho 

desenvolvido por Hipólito e Silveira (2011) que fizeram uma pesquisa qualitativa e quantitativa 

acerca das questões que necessitam de conhecimentos Químicos no Exame Nacional de Ensino 

Médio (ENEM). Há trabalhos também que exploram a matriz de referência escolar, como é 

encontrado no trabalho de Ferreira e Wharta (2015), que construíram uma matriz de referência 

avaliativa para o eixo temático “Terra e Universo” no estado de Sergipe.  

O segundo foco temático mais investigado foi o de ‘Estratégias avaliativas’ (24%, 

n=23), cujos trabalhos analisam a utilização de ferramentas alternativas de avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem. As pesquisas deste foco são trabalhos propositivos, que 

buscam instrumentos mais satisfatórios quanto à forma de avaliar os alunos, como é o caso do 

trabalho realizado por Mendes, Aguiar e Correia (2011), que usaram mapas conceituais para 

avaliar a compreensão dos alunos sobre o sistema digestório.  

Nos trabalhos pesquisados, encontra-se também trabalhos acerca de diagramas 

heurísticos (FERREIRA; PAZ, 2015), criação de itens para avaliação do desempenho escolar 

(SANTOS; ALMEIDA; NETO, 2013), teste de múltipla escola para verificar o entendimento 

conceitual dos alunos (NASCIMENTO et al., 2017), avaliação de habilidades argumentativas 

em um problema científico (IBRAIM; MENDONÇA; JUSTI, 2011), questionários para avaliar 

o entendimento dos alunos em genética (FAVARATO; COELHO, 2013), entre outros diversos 

métodos avaliativos alternativos aos clássicos exames de provas.  

O grupo de trabalhos aglutinados no foco ‘Questões Teórico-Metodológicas’, reuniu 

14% (n=13) das pesquisas voltadas para os aspectos teóricos-metodológicos da avaliação, com 
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estudos do tipo estado da arte ou de natureza teórica. Os trabalhos desenvolvidos nesse foco 

fazem uma reflexão teórica de como tem sido realizado o processo avaliativo em diferentes 

instâncias, trazendo à tona o contexto histórico, como é encontrando no trabalho de Fernandes 

e Neto (2009), que buscou modelos educacionais nas pesquisas sobre práticas pedagógicas no 

ensino de ciências nos anos iniciais de escolarização (1972-2005).  

Em relação ao foco ‘Avaliação de processos ou materiais educativos’ tivemos 11% 

agrupados (n=10), os quais ocupam-se de avaliar a produção e/ou implementação de 

metodologias de ensino alternativas e/ou materiais educativos como recursos didáticos de apoio 

ao processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, trabalhos na área têm sido desenvolvidos 

com a intenção de haja alternativas viáveis para o processo de ensino-aprendizagem. A exemplo 

disso, podemos citar trabalhos como o de Pucci et al. (2011), que utilizaram modelos didáticos 

para auxiliar no ensino de zoologia de invertebrados. 

Apresentando 6% (n=6) da totalidade de publicações, o foco de ‘Concepções’ engloba 

trabalhos acerca da visão de professores, licenciados e alunos a respeito da prática avaliativa. 

Desta forma, cabe ressaltar a relevância deste foco temático, sendo de fundamental importância 

a visão destes sujeitos participantes do processo da aprendizagem. Cordeio e Justina (2013) 

analisaram, em seu trabalho, a percepção de licenciandos em Ciências Biológicas sobre a 

prática avaliativa, examinando a compreensão dos discentes sobre o tema baseado em suas 

experiências adquiridas no Estágio Supervisionado. Logo, assume-se como imprescindível que 

o professor empreenda reflexões sobre sua prática pedagógica considerando o modo de ensinar, 

os ideais em formação, a finalidade da escolarização e também reflita se seus objetivos 

educacionais foram alcançados (MACENO; LARA, 2015).   

O foco sobre ‘Avaliação de cursos/programas’ aparece com apenas 6% na distribuição 

dos focos temáticos, e os objetivos desses trabalhos são voltados para avaliar programas de 

formação, disciplinas, cursos, projetos educacionais em diferentes níveis e modalidades de 

ensino e espaços de educação. Apesar da pouca representatividade, vale a pena frisar a ação 

deles no desempenho acadêmico e profissional de professores em formação ou já experientes, 

como é o caso dos trabalhos que avaliam experiências do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência-PIBID. Um exemplo de trabalho neste foco a ser citado é o trabalho de 

Rocha e Ferreira (2017) que avalia o programa “Hora do Enem”, uma plataforma para 

educacional usada para o preparo do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), auxiliando 

alunos e professores na hora de ensinar a matriz curricular.  

Os trabalhos aglutinados no foco ‘Aspectos de desempenho na avaliação’ (5% dos 

trabalhos), buscam averiguar quais fatores externos e internos à escola e aos alunos influenciam 
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no desempenho escolar do alunado. Logo, os trabalhos encontrados nesta temática abordam 

questões como classe social e desempenho do aluno, apontando que “o sucesso de estudantes 

em avaliações escolares – sobretudo nas avaliações consideradas mais “neutras” e imparciais – 

deve estar relacionado à posição original do estudante na estrutura das relações de classe” 

(LIMA JUNIOR; OSTERMAN, 2011, p.1). As emoções são também consideradas aspectos 

importantes que influenciam na prática avaliativa, como é registrado pelos autores Fonseca e 

Talim (2011) de que as emoções podem impactar os resultados de uma avaliação e que os 

próprios resultados gerados da avaliação podem impactar as emoções dos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES  

Este trabalho ofereceu uma visão geral dos artigos apresentados no ENPEC referente a 

Avaliação do Ensino em Ciências, entre o período de 2009 a 2017. De um modo geral, pode-se 

considerar um número pequeno de trabalhos publicados, dado a importância da temática para a 

área da educação, tendo em vista que a avaliação é parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem. Desta forma, nossos resultados indicam que há uma carência, ainda, no que se 

refere as pesquisas acerca do processo avaliativo. 

Ao longo da pesquisa também verificamos uma importante mudança nas linhas 

temáticas do ENPEC, em que vale ressaltar que o tema central desta pesquisa, a Avaliação, não 

possui mais uma linha temática específica no evento, gerando assim preocupação, pois pode ser 

que isso gere ainda mais enfraquecimento das pesquisas na área de avaliação.  

Grande parte dos trabalhos analisados estão relacionados a preocupação dos 

pesquisadores de como a prática avaliativa tem de fato se efetivado nas escolas, através dos 

estudos dos exames nacionais que os alunos da Educação Básica são submetidos, dos currículos 

praticados e das práticas e concepções de avaliação de rotineiramente ocorre no espaço escolar. 

Observou-se também que os trabalhos estão bem distribuídos em seus focos temáticos, 

entretanto, existem aqueles poucos explorados, como é o caso dos aspectos de desempenho na 

avaliação.  

Sabe-se, também, que a quantidade de trabalhos apresentados na presente pesquisa 

representa apenas um recorte daquilo que é produzido em outros meios de publicação de 

resultados acadêmicos, como teses, dissertações, revistas científicas. Entretanto, consideramos 

que nossos resultados expõem resultados que podem ser levados em questão para ser suporte 

de pesquisas futuras nesta área.  
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CAPÍTULO 17 
 

UMA PERSPECTIVA DOS PAIS A RESPEITO DO 
ENSINO REMOTO EM PRESIDENTE KENNEDY: UM 
ESTUDO DE CASO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Aline Carvalho Moreira da Silva e José Geraldo Ferreira da Silva 

 
RESUMO: Desde a confirmação, no Brasil, do primeiro caso do novo 
coronavírus, em março de 2020, os governos estaduais e municipais em todo 
o território brasileiro optaram por suspender totalmente as aulas presenciais 
e as aulas remotas foram a alternativa adotada pela maioria das escolas para 
contornar o distanciamento causado pela pandemia e diminuir os impactos 
negativos do processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, nem os alunos 
estão tecnologicamente preparados, nem os professores têm a formação 
necessária para passar do ambiente físico ao virtual e os pais podem não 
conseguir auxiliar os filhos devido a limitações acadêmicas ou mesmo pela 
falta de tempo. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo identificar as 
principais dificuldades e soluções encontradas pelos pais dos alunos das 
escolas rurais de Presidente Kennedy para dar o apoio necessário ao 
cumprimento das tarefas. O estudo foi realizado com os pais dos alunos do 
5o ano Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. Para a coleta dos 
dados foi utilizado um questionário voltado aos pais dos alunos, onde se 
buscou analisar a visão destes sobre o ensino remoto, utilizado ao longo do 
ano de 2020 e 2021. Conclui-se que o percentual de pais que buscam os 
professores para o esclarecimento de dúvidas foi pequena e alguns alegaram 
que, quando o fazem, o retorno é rápido e claro. Mais da metade dos pais 
considerou o ensino pouco suficiente neste período, entretanto, somente 
metade dos pais possui rotina e ambiente adequado para os alunos 
acompanharem as atividades. Vale ressaltar que muitos pais alegaram não 
ter tempo para acompanhar os filhos em suas atividades escolares. Na 
concepção dos pais, os alunos precisam de aulas individuais, como forma de 
reforçar os conteúdos ofertados, bem como melhor preparação dos docentes 
para atuarem no ensino remoto. Conclui-se, também, que os pais entendem 
que o ensino remoto oferecido esteve aquém do ideal, sendo necessárias 
melhorias para que este seja considerado eficaz. 
 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 209



 

 

INTRODUÇÃO 

 

Após o surgimento de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), instaurou-se pelo mundo 

uma pandemia nomeada por COVID-19. O primeiro registro se deu na China, propagando-se 

por todo o mundo, incluindo o Brasil. Segundo Gruber (2020), os primeiros indícios oficiais 

desta doença surgiram em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, espalhando-se 

rapidamente para todo o mundo.  

Em resposta a esse problema, foram implementadas diversas intervenções, com o 

intuito de diminuir a disseminação e contaminação da população, principalmente para às 

pessoas com risco de grandes complicações de saúde. 

Neste contexto, o fechamento das escolas e a suspensão das aulas, sem data de retorno, 

se tornou uma medida essencial para que os alunos, os professores e demais colaboradores da 

educação, não se contaminassem e/ou se tornassem vetores do vírus e ainda, pudessem 

propagá-lo em suas casas e comunidades, uma vez que a escola é um local de muita interação 

e por essa razão a disseminação do vírus ocorreria em escala muito acelerada, o que agravaria 

ainda mais o sistema de saúde, especialmente com a superlotação de leitos em hospitais.  

Com isso, mais de quarenta e sete milhões de estudantes brasileiros da educação 

básica, segundo o Censo Escolar de 2019 (INEP, 2020), tiveram suas aulas presenciais 

interrompidas e as escolas tiveram que se reinventar e a oferta de aulas em ambientes virtuais 

passaram a ser prioritárias. 

Para tanto, o CNE (Conselho Nacional de Educação) aprovou um documento, o 

Parecer CNE/CP nº 5/2020, com o objetivo de apresentar orientações e sugestões, às escolas 

da educação básica e instituições de ensino superior sobre as práticas que devem ser seguidas 

durante a pandemia da COVID-19, além de indicar normas nacionais gerais (CNE, 2020). 

A aula remota vem se mostrando como uma alternativa adotada pela maioria das 

escolas para contornar o distanciamento causado pela pandemia e diminuir os impactos 

negativos do processo de ensino-aprendizagem. 

Diante das circunstâncias em que o País se encontra para o enfrentamento da COVID-

19, o ambiente familiar se tornou ainda mais necessário para que a aprendizagem mediada 

aconteça, com aulas remotas, por meio de redes sociais e aplicativos e ainda com materiais 

impressos entregues na residência do aluno, o que leva, de alguma forma, a família a fazer 

parte mais efetivamente da vida escolar dos seus filhos.  
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A educação é uma tarefa compartilhada entre pais e educadores, cujo objetivo é a 

formação integral dos alunos. Por isso, a linha de ação deve ser realizada em conjunto, 

cabendo ao professor buscar envolver os pais e fornecer-lhes todas as informações para que se 

sintam vinculados à escola e, portanto, responsáveis pelo processo educacional de seus filhos. 

Uma boa interação entre a escola e a família oferece ao aluno uma imagem de proximidade e 

relacionamento entre as pessoas que cuidam dele, e confere ao ambiente escolar um caráter de 

familiaridade e segurança (CHRAIM, 2009). 

Vista dessa forma, Paro (2018) ressalta que a educação deve garantir ao aluno um 

conjunto de experiências que apoiam e complementam as vivências, nunca substituindo as 

recebidas na família, para o pleno desenvolvimento das capacidades da criança. 

A família é um núcleo vital tanto para a sociedade como para o desenvolvimento do 

ser humano; é para a criança o primeiro transmissor de padrões culturais e seu primeiro agente 

de socialização. Por isso, os principais responsáveis pela educação são os pais. Deve ficar 

claro, então, que a educação é tarefa primordial da família, embora seja compartilhada de 

forma significativa com a escola, com o meio ambiente e com o contexto social, porque é lá 

que a criança realiza o aprendizado social básico que a ajudará no relacionamento consigo 

mesma e com os outros.  

Esta forma de levar o conhecimento até ao aluno, minimiza os impactos da pandemia, 

na educação das crianças de forma ampliada. Pois as famílias ainda também podem contar 

com mais o recurso das Redes Sociais, como por exemplo, o aplicativo WhatsApp com os 

grupos escolares criados pelas escolas e com a participação de todos os professores e suas 

respectivas disciplinas, seguindo as orientações de cada escola. Através deste aplicativo são 

enviadas atividades complementares, aproveitando os vários recursos da tecnologia que estão 

alcance dos professores nas escolas, como vídeo aulas dos próprios professores regentes e 

outros vídeos complementares.  

Além das plataformas e aplicativos, para aqueles que puderem usufruir destes 

recursos, como o GOOGLE CLASSROOM e GOOGLE MEET onde são enviadas atividades 

complementares e interdisciplinares em forma de vídeo aula/conferência para aumentar a 

interação do aluno e sua família com os professores e escolas.  

Juntamente com a questão emocional, a crise de saúde também evidenciou as 

deficiências de um sistema educacional presencial que não proporcionou recursos e 

capacitação suficientes ao corpo docente para uma situação como a vivida. Sem um modelo 

definido, os professores tiveram que adaptar o conteúdo para a educação a distância em tempo 
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recorde, utilizando ferramentas para se comunicar com os alunos ou realizar tarefas online 

que, em algumas ocasiões, nunca haviam sido utilizadas (ALVES, 2020).  

Segundo Suárez e Vélez (2018), as escolas têm uma responsabilidade importante de 

fornecer as bases educacionais para o futuro das crianças, mas neste momento atípico de 

pandemia, é preciso reconhecer as limitações da família e desenvolverem uma maior parceria. 

Considerado de maneira ampla, o envolvimento dos pais consiste em parcerias entre família, 

escola e comunidade, aumentando a consciência dos pais sobre os benefícios de se envolver 

na educação de seus filhos. Para Silva e Muller (2011), família, escola e comunidade são 

parcerias que redefinem os limites e funções da educação, criando condições nas quais as 

crianças aprendem com mais eficácia.  

A conexão entre o envolvimento da família e o desempenho acadêmico tem sido 

consenso na literatura (CHRAIM, 2009; VARANI; SILVA, 2010; SUÁREZ; VELÉZ, 2018), 

como forma de construir uma base sólida para o sucesso do aluno e futuras oportunidades. Os 

alunos não são os únicos que se beneficiam do envolvimento da família: pais e professores 

também. Os professores podem preparar os pais para ajudar com a lição de casa ou conceitos 

acadêmicos e pais engajados tendem a ter os professores em alta conta, o que aumenta a 

valorização desses profissionais.  

É importante que os pais percebam que são a influência primária na formação de seus 

filhos. Todo pai é um professor para seu filho, o primeiro e o mais importante. São os 

primeiros modelos de como agir no mundo e, quando a criança inicia o período escolar, o que 

ela realmente faz é praticar o que aprendeu em família. Se os pais criticam, a criança aprende 

a criticar; se são tolerantes, a criança aprende a ser tolerante e assim por diante (CHRAIM, 

2009).  

Nesse sentido, Mini (2020, p. 29) afirma que, apesar de alguns pais conseguirem 

manter um processo de ensino e aprendizagem dentro de certa adequação, não se pode deixar 

de pensar que milhões de famílias estão rodeadas de dificuldades sociais, que têm impedido 

que os filhos obtenham avanços na educação, complementando que “pouquíssimas famílias 

estão conseguindo o mínimo e as vitórias dessas pouquíssimas famílias não são nada para um 

país de 200 milhões de habitantes que tem problemas estruturais históricos na educação”. 

 Se as relações familiares não possuem um acolhimento agradável, motivador e 

interessante, isso pode levar o aluno ao desinteresse e desânimo. A fim de desenvolver uma 

melhor aprendizagem, é necessário um clima de confiança tanto na família quanto nas 

escolas. O diálogo, portanto, deve ser constante, produtivo, harmonioso e consistente. 
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Devido às pressões e circunstâncias, muitas famílias precisam de arranjos especiais, ou 

suporte extra, para se tornarem ativamente envolvidas na vida escolar de seus filhos e para 

ajudá-los a obter o máximo da escola. Famílias que entendem o sistema educacional e as 

dificuldades que as escolas enfrentam são uma fonte valiosa de apoio que não pode ser 

subestimado.  

Entretanto, muitos fatores podem influenciar a relação entre a família e os filhos no 

processo de ensino e aprendizagem. Segundo Santos (2020), alguns pais têm problemas com 

horários, que tornam difícil a participação efetiva nas questões educacionais dos filhos; outros 

como aqueles de famílias de baixa renda apresentam menor envolvimento dos pais, bem como 

a falta de escolaridade.  

Uma forma de desigualdade educacional está relacionada à participação de pais e 

mães nas atividades de acompanhamento escolar dos filhos. No período pré-pandêmico, um 

dos aspectos vigentes nas escolas na configuração da participação dos pais vinha sendo o 

gênero, ou seja, a crença que delega às mães as diferentes atividades propostas no âmbito da 

participação dos pais, vinculando a participação ao cuidado, atenção e interesse que, como 

mãe (ou mulher), se considera que ela deve proporcionar (BERNARDO, 2020). 

Outra característica anterior à pandemia segundo Badin; Pedersetti e Silva (2020), é 

que, apesar de reclamar a presença dos pais, a escola sempre impôs certo distanciamento, na 

intervenção destes, nas questões pedagógicas e curriculares. Entretanto, a partir da educação 

remota, essa perspectiva mudou repentinamente. A escola transferiu parte do seu trabalho 

para as famílias, delegando aos pais a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar o trabalho 

escolar dos alunos. A desigualdade que se expôs ainda mais com esta forma de participação é 

aquela ligada à capacidade das famílias, não só em termos informáticos, mas também em 

relação à sua própria história escolar e ao tempo de que muitas delas dispõem.  

Assim, conforme Mini (2020), aqueles pais que não tiveram a opção de trabalhar 

remotamente em casa passaram a ter que, por um lado, cumprir a jornada de trabalho e, por 

outro, buscar o tempo e o recurso (internet, celular, equilíbrio) para, por exemplo, revisar e 

aconselhar o desempenho das tarefas e atividades de seus filhos em todas as disciplinas. 

Todas essas ações seguiram rumos muito diferentes em cada uma das 

famílias. Enquanto alguns foram capazes de realizar essa tarefa, houve outros para os quais 

foi difícil ou impossível cumprir totalmente com esta demanda. Isso ocorre não apenas devido 

a uma rede de suporte nula ou fraca ou pela falta de recursos financeiros e materiais.  

Para muitos pais, segundo Mini (2020), mesmo quando há computador ou telefone 

celular, a falta de experiência em conhecimentos acadêmicos representa uma desvantagem 
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que dificulta o acompanhamento de seus filhos à escola, demonstrando que o capital cultural 

das famílias desempenha um papel fundamental nas desigualdades educacionais. Essas 

diferenças ou desigualdades relacionadas ao capital cultural podem levar ao acúmulo de 

vantagens em famílias privilegiadas e de desvantagens em famílias menos favorecidas, 

aumentando a distância social entre diferentes grupos. 

Santos (2020) afirma que os pais, muitas vezes, apesar de tentarem desempenhar o 

papel que lhes foi imposto, não se sentem ou não são preparados para esta tarefa. Enquanto 

alguns se sentem mais conectados para o trabalho escolar de seus filhos, outros consideram 

um fardo adicional, para o qual não possuem preparo. Além disso, muitas vezes as escolas e 

professores não ofereceram orientações suficientes para melhorar a experiência de 

envolvimento dos pais, especialmente com o uso eficaz da tecnologia. 

Ainda, segundo Santos (2020), o ensino remoto produziu momentos de inspiração, de 

raiva, diversão e frustração, mas é altamente improvável que tenha efetivamente substituído a 

aprendizagem na escola. Além disso, haverá diferenças substanciais entre famílias, algumas 

das quais podem ajudar seus filhos aprender mais do que outros. Entre as principais diferenças 

estão a quantidade de tempo disponível para se dedicar aos estudos do filho, as habilidades 

não cognitivas dos pais, os recursos disponíveis (acesso a material online) ou o nível de 

conhecimento dos pais, entendendo que torna-se difícil ajudar o filho se este tiver que estudar 

algo que seja estranho ao conhecimento dos pais.  

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 2020), muitos alunos de 

países em desenvolvimento (Como Argentina, Panamá, Bolívia, Equador, Paraguai, dentre 

outros) especialmente os mais jovens e os que pertencem a grupos minoritários, não têm 

suporte adequado ao ensino remoto devido à falta de instrução dos pais, que muitas vezes não 

têm o conhecimento (habilidades digitais, baixo nível educacional) para auxiliar os filhos nas 

tarefas escolares, levando muitas crianças a não terem o ambiente estável e suporte na 

aprendizagem necessário para se adaptar às novas formas de ensino. Em muitos países, 

crianças de origens socioeconômicas mais baixas são mais suscetíveis a não ter oportunidades 

para ler, dispor de um ambiente adequado e receber apoio dos pais durante o fechamento das 

escolas, recebendo consideravelmente menos ajuda com os trabalhos de casa. 

De acordo com Azubuike e Aina (2020), pesquisa realizada com pais de alunos da 

Nigéria para avaliar como estavam se adaptando ao ensino remoto durante a pandemia 

constatou que aqueles pais que disseram não saber como apoiar a aprendizagem de seus filhos 

remotamente eram mais propensos a ter o ensino médio ou menos. Os pais que relataram estar 

muito ocupados para apoiar o aprendizado remoto de seus filhos durante a pandemia tinham 
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maior probabilidade de serem pais com educação pós-secundária. As diferenças entre esses 

dois grupos também foram estatisticamente significativas. Essas descobertas fornecem 

evidências não apenas de que algumas crianças podem ter perdido o aprendizado durante a 

pandemia, mas também de que o motivo de sua exclusão do aprendizado varia de acordo com 

a educação dos pais. 

Assim, o conhecimento, histórico educacional e status socioeconômico desempenham 

um papel na aprendizagem remota. O acesso desigual a oportunidades de aprendizagem 

remota, segundo Azubuike e Aina (2020), resultará em desigualdade de resultados 

educacionais, onde crianças com pais mais ricos podem ter mais vantagens do que suas 

contrapartes em famílias mais pobres, com pais menos instruídos. 

Pesquisa realizada por Bhatnagar e Roy (2020) em Nova Delhi, com cerca de 2.0000 

pais, concluiu que estes não são capazes de ajudar seus filhos substancialmente ou ajudá-los a 

compreender ou completar suas tarefas de aprendizagem. Grande parte do apoio dos pais se 

dá na forma de dar seus celulares ou dispositivos de internet para que seus filhos aprendam ou 

lembrá-los de estudar todos os dias. Apenas cerca de 1% desses pais registrou que foram 

capazes de ajudar seus filhos tentando realmente usar o material disponível em casa para 

ensinar-lhes conceitos.  

Para os pais que lidam com instabilidade financeira e um futuro incerto, talvez a 

educação de seus filhos não seja a primeira preocupação em suas cabeças. Essa incapacidade 

de ajudar origina-se fundamentalmente do seu desconhecimento dos conteúdos exigidos pelas 

escolas. Para Bhatnagar e Roy (2020), o sistema educacional, ao longo do tempo, alienou as 

pessoas que têm menos anos de educação institucional ou menos recursos e tal situação não 

foi diferente neste momento de ensino remoto, não levando em conta que esses pais não terão 

condições de ajudar os filhos nas tarefas escolares.  

A população rural apresenta um alto nível de dispersão, isolamento e dificuldade de 

comunicação. No Brasil, cerca de 14% dos habitantes, por volta de 30 milhões de pessoas, 

vivem em comunidades rurais, que continuam sendo uma parte vital da nação. O Brasil rural 

mudou de muitas maneiras, devido às melhorias na comunicação e no transporte entre as áreas 

urbanas, que reduziram o isolamento rural e removeram muitas das diferenças culturais entre 

as duas áreas. A televisão, o serviço telefônico e os sistemas de transporte têm ajudado a 

aproximar muito mais esses moradores em termos de cultura, informação e estilo de vida 

(IBGE, 2021).  

Entretanto, não existe um padrão único dessa população, havendo diferenças 

regionais, ou seja, as áreas rurais de uma determinada região geográfica do país costumam ser 
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semelhantes entre si e diferentes das áreas de outra região. Muitas dessas diferenças são o 

resultado de uma combinação de fatores, incluindo a disponibilidade de recursos 

naturais, distância e acesso às principais áreas metropolitanas e às informações e serviços 

nelas encontrados; transporte; história e estrutura política, serviços de telecomunicações e 

acesso à internet, dentre outras (SÁ et al., 2016).   

No Brasil, ainda de acordo com Sá et al. (2016), o cenário rural é diversificado e 

complexo. No mesmo espaço geográfico, comunidades ou cidades são diferenciadas pelo 

acesso a recursos e a articulação com centros urbanos mais próximos, bem como pelas 

peculiaridades culturais. Esta diferenciação esconde desigualdades reais no acesso aos 

benefícios da modernidade, no desenvolvimento de uma cidadania plena e no exercício dos 

direitos que lhe são conferidos perante a lei. 

Segundo Munarim (2014), no que se refere ao acesso às TICs, estar longe de áreas 

urbanas pode tornar indisponíveis recursos tecnológicos essenciais, como internet de alta 

velocidade, afetando negativamente as oportunidades acadêmicas para os alunos. As escolas 

rurais buscam oferecer as mesmas experiências educacionais fornecidas por seus pares 

urbanos, mas a capacidade da tecnologia de superar a distância, aumentar a eficiência e 

personalizar experiências continua sendo somente uma grande promessa. 

Ser aluno de uma escola em área urbana ou rural não é a mesma coisa, nunca foi, mas 

em momentos extremos como o que está sendo causado pela pandemia da Covid-19, acessar 

ou não acessar conteúdos educacionais define, mais uma vez, quem está inserido no sistema 

educacional e quem não está. Ou seja, quem está conseguindo acessar um direito e quem fica 

de fora, isolado e (des)conectado. 

No Brasil, 5.050.154 crianças e jovens estão matriculados em escolas rurais, de acordo 

com o Censo Educacional de 2019 (INEP, 2019). Desde o início da quarentena, como 

resultado da pandemia da Covid-19, esses alunos foram encaminhados para suas casas que, 

em muitos casos, estão localizadas em áreas rurais dispersas ou mais distantes dos centros 

povoados de seus municípios. A situação é complexa, tendo em conta que menos de 10% 

dessas famílias possuem um computador desktop, notebook, celular com acesso a internet ou 

tablet (INEP, 2020).  

O ensino remoto como forma de suprir a falta da escola, foi adotado de forma 

generalizada com ênfase na educação digital durante a emergência. Diante da impossibilidade 

de acesso aos meios digitais (não somente pela população rural, mas também por aqueles com 

menor poder aquisitivo, que não dispõem de acesso à internet ou a equipamentos eletrônicos), 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 216



 

foram distribuídos materiais impressos por grande parte das redes públicas de ensino 

(RIBEIRO, 2020). 

Entretanto, apesar do potencial de adoção destes materiais, não existe um plano 

articulado, em nível nacional, para garantir uma educação de qualidade nas várias dimensões 

da educação. Para Costa Neto (2020), esta metodologia é descontextualizada, "plana" e não 

pedagógica para os alunos, pois não oferece a possibilidade de interagir e solucionar dúvidas 

com os professores, não sendo, portanto, realmente uma educação. O fato de o 

acompanhamento constante pelos professores não ser viável implica que os pais assumirão 

um papel mais ativo nesse processo. Esta situação torna-se ainda mais complexa no campo, 

onde a maioria dos pais frequentou apenas o ensino primário.  

Garantir o direito à educação exige que ninguém fique para trás e esta deve ser a 

filosofia educacional para as ações e práticas, com especial atenção para a escola rural, 

durante as mudanças inesperadas e vertiginosas que a Covid-19 provocou. Entretanto, os pais 

não foram devidamente orientados, dificultando ainda mais a vida escolar daqueles alunos 

com maiores dificuldades, tornando difícil a consolidação de uma estrutura organizacional 

que pudesse fazer com que boa parte dos alunos de todas as fases de ensino continuasse a 

aprender. Embora tenham surgido formas criativas e inovadoras de atendimento à educação, a 

desigualdade no acesso a esse direito nas famílias, bem como a falta de competências digitais 

da população que vive nessas áreas, aumentaram a lacuna no acesso ao conhecimento, 

especialmente entre as crianças mais desfavorecidas (SANZ; GONZÁLEZ; CAPILLA, 2020). 

Entretanto, segundo Lima (2020), apesar do suporte tecnológico e didático que essas 

escolas têm construído a partir do cotidiano dos processos educacionais e de seus recursos, 

existem fatores que condicionaram e limitaram o acesso ao conhecimento de muitos alunos e 

a impossibilidade de um acompanhamento ativo da aprendizagem por educadores. A 

disponibilidade ou não de recursos tecnológicos ou acesso à internet evidencia a fragilidade 

do cumprimento do direito à educação. Nesse período, a exclusão digital tem sido o elemento-

chave e o principal eixo das ações nas instituições de ensino. 

Assim, apesar de as ações realizadas nessas escolas terem buscado o acesso ao 

conhecimento a partir das diferentes possibilidades dos alunos, a falta de recursos materiais, 

infraestrutura, tempo e conhecimento sobre o uso dos recursos digitais em algumas famílias 

têm condicionado obter um impacto significativo na experiência de aprendizagem dos alunos 

(SILVA; WEINMAN, 2020). 

Segundo dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade 

da Informação (CETIC, 2020), 48% dos domicílios na zona rural do Brasil não têm acesso à 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 217



 

Internet e 47% não têm computador. Outro relato importante é que mesmo quando as famílias 

possuem celular, a situação de insuficiência se mantém, pois há vários alunos na família que 

demandam o seu uso, impossibilitando que todos o utilizem na medida necessária para 

cumprir seus compromissos escolares. 

Segundo Daniel (2020), além disso, a educação à distância no meio rural também 

enfrenta o problema estrutural da casa dos alunos que não possuem um ambiente adequado 

para estudar e a baixa escolaridade de muitos pais ou responsáveis, que têm dificuldade em 

responder às dúvidas que se colocam nessas atividades. 

A equidade educacional remete à ideia de igualdade de condições de acesso à escola e 

de qualidade do ensino, o que significa que não deve haver diferenças sistemáticas no 

desempenho escolar entre grupos de indivíduos, de acordo com sua situação socioeconômica, 

gênero, raça, faixa etária ou local de moradia. Entretanto, para Silva, Silva e Montanari 

(2020), a equidade educacional não é uma realidade vivenciada pelos alunos das escolas 

rurais, havendo uma situação grave de profunda ameaça ao direito à educação. 

Diante deste cenário, para tentar amenizar a condição atual e garantir o contínuo 

acesso a uma educação de qualidade às nossas crianças, no município de Presidente Kennedy 

têm realizado várias ações especialmente para que o aluno não seja prejudicado com o 

fechamento das escolas, onde acontecia o ensino – aprendizagem, onde ele se alimentava, 

onde ele brincava e interagia com seus colegas e agora a sua casa passou a ser sua escola, seu 

lugar de interação e aprendizagem, porém sem muito contato pessoal, devido ao determinado 

isolamento social.  

Este estudo teve como objetivo identificar as principais dificuldades e soluções 

encontradas pelos pais dos alunos das escolas rurais de Presidente Kennedy para dar o apoio 

necessário ao cumprimento das tarefas escolares. 

 

METODOLOGIA 

 

O cenário da pesquisa foi o município de Presidente Kennedy, que possui uma 

população estimada de 11.658 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2021). 

O estudo foi realizado com os pais de alunos das turmas do 5º ano do Ensino 

Fundamental da rede municipal de ensino, que possui 22 escolas, atendendo da Educação 

Infantil ao Ensino Fundamental II. Deste total, 13 escolas atendem 1.097 alunos do Ensino 
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Fundamental I, mas destas instituições escolares apenas oito possuem turmas de 5º ano, que 

atendem 214 alunos.  A coleta de dados ocorreu nos meses de março e abril de 2021. 

Optou-se por somente uma série do Ensino Fundamental por se entender que devido à 

pandemia, seria muito difícil alcançar todas as famílias e professores da rede de ensino, haja 

vista principalmente a dispersão das famílias no município de Presidente Kennedy. Assim, a 

escolha das turmas de 5º ano se deve ao fato destes alunos estarem no último ano do Ensino 

Fundamental I e, portanto, já recebem conteúdos com maior profundidade, demandando 

maior auxílio dos responsáveis para o desenvolvimento das tarefas escolares.  

A escolha dos pais foi realizada de forma aleatória, onde foram encaminhados 

questionários para cerca de 65% dos responsáveis de cada turma, que corresponde a um grau 

de confiança de 95% e uma margem de erro de 5% para o caso dos pais ou responsáveis pelos 

alunos. Porém apenas 120 pais ou responsáveis responderam ao questionário caindo assim a 

margem de erro para 6%, mantendo o grau de confiança. 

Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário voltado aos pais dos alunos, 

onde se buscou analisar a visão destes sobre o ensino remoto, utilizado ao longo do ano de 

2020 e parte de 2021. Estes foram reproduzidos por meio de xerox e entregues juntamente 

com as atividades encaminhadas pelas escolas, devendo os mesmos retornarem quando da 

devolutiva das referidas atividades.   

Os responsáveis foram esclarecidos sobre o estudo e aqueles que aceitarem participar 

da pesquisa manifestaram sua aquiescência por meio da assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que foi devolvido junto com o questionário.   

Os dados obtidos a partir dos questionários foram tratados de forma qualitativa, de 

modo a permitir que as informações possam ser analisadas. A análise dos dados foi realizada 

por meio da aplicação da técnica de análise de conteúdo, que objetiva considerar o que foi 

escrito no instrumento de pesquisa ou observado pelo pesquisador, com o intuito de produzir 

inferências de um texto para seu contexto social (BARDIN, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 1 podem ser observadas as respostas dos pais dos alunos com relação ao 

sexo e sua escolaridade. Fizeram parte deste grupo de respostas 121 pais de alunos, sendo que 

5 (4%) são do sexo masculino e 116 (96%) do sexo feminino. Dentre estes, 9 (7%) pais se 

declararam sem escolaridade, 28 (23%) não concluíram o ensino fundamental, 16 (13%) 
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possuem ensino fundamental completo, 12 (10%) não concluíram o ensino médio, 8 (7%) 

possuem ensino médio completo, e 48 (40%) possuem graduação ou mais. 

 

Figura 1 – Sexo e escolaridade dos pais de alunos 

 

Fonte: Autores, 2021 

 

Observa-se que um percentual significativo dos entrevistados foram mães de alunos, 

que geralmente é o responsável que acompanha os filhos nas tarefas escolares. Na amostra, 

apesar de muitos (40%) já possuírem curso superior, 30% dos pais não chegaram a concluir o 

ensino fundamental. Isto mostra a grande diversidade de escolaridade por parte dos pais ou 

responsáveis pelas crianças que frequentam o 5o ano do ensino fundamental.  

Na Figura 2 têm-se as respostas dos responsáveis pelos alunos do 5º ano do ensino 

fundamental I, a respeito de suas jornadas de trabalho no ano de 2020, durante a pandemia. 

Observa-se, nesta figura que 20 (16%) dos responsáveis pelas crianças estavam 

desempregados, 33 (27%) afirmaram que são do lar, 28 (23%) deles trabalhavam home office. 

Estes (66%), devido À sua jornada de trabalho estariam em casa a maior parte do dia.  

Também se verifica, nesta figura, que 8 (7%) deles trabalhavam parte do dia fora de 

casa. Este grupo de pessoas, passa pelo menos uma parte do dia em casa e assim também 

podiam dar assistência aos seus filhos para realizar suas tarefas de aula. Quanto aos demais, 8 

(7%) declararam que trabalham na lavoura o dia todo e outros 20 (16%) declararam trabalhar 

na cidade o dia todo. Assim, este grupo de pessoas só teve a noite para dar alguma assistência 

a seus filhos, o que provavelmente dificultou o acesso aos professores. 
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Figura 2 – Jornada de trabalho no ano de 2020 

 

Fonte: Autores, 2021 

 

Das profissões relatadas pelos pais/responsáveis pelas crianças, verifica-se na Figura 3 

que 25 (21%) deles se declararam sem profissão. Desta forma percebe-se que muitos não 

reconhecem o que fazem como uma profissão. Observam-se, nesta figura, que 13 profissões 

foram declaradas, destacando-se 16 (13%) como sendo do lar, 12 (10%) professores, 11 (9%) 

são servidores públicos e 10 (8%) balconistas. Vale destacar que, na Figura 2, 33 pessoas se 

declararam como sendo do lar, mas apenas 16 delas declararam que ser dona de casa, é uma 

profissão conforme mostra a Figura 3. 

Na Figura 4 pode ser observado o número de pessoas que moram no mesmo núcleo 

familiar e o número de filhos por família. Observa-se, nesta figura, que 49 (41%) declaram 

que residem apenas 3 pessoas em suas casas, outros 68 (56%) declararam que moram entre 4 

e 6 pessoas, e 4 (3%) declararam que vivem em sua residência 7 ou mais pessoas.  

Com relação ao número de filhos, verifica-se, nesta figura que 69 (57%) das famílias 

possuem somente um filho, outros 40 (33%) declararam possuir 2 filhos, enquanto 8 (7%) 

declararam possuir 3 filhos e outros  4 (3%) declarou possuir 5 filhos. Nenhum dos 

participantes declararam possuir 4 filhos ou mais de 5 filhos 

Ao analisar as respostas da Figura 4, pode-se constatar que em algumas famílias 

existem alguns agregados, principalmente naquele grupo de famílias que declararam possuir 

apenas um filho, pois 69 pessoas declararam possuir apenas um filho, mas apenas 49 deles 

declararam que moram apenas 3 pessoas na residência. 
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Figura 3 – Profissão declara pelos  pais/responsáveis pelas alunos 

 

Fonte: Autores, 2021 

 

Figura 4 – Número de pessoas por residência e de filhos por família 

 

Fonte: Autores, 2021 

 

Estudo de Calvano et al. (2021) constatou que os pais sofreram impactos significativos 

no período da pandemia, relacionados, além do fechamento das escolas e da necessidade de 

auxiliarem os filhos nas tarefas escolares, a perda de emprego, redução de salários, 

dificuldades financeiras, ocasionando o que denominam de estresse parental, especialmente 

nas famílias maiores, com maior número de filhos ou pessoas residindo no mesmo espaço, 

caso desta pesquisa. 
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Na Figura 5 têm-se as formas de acesso à internet, utilizadas pelas crianças para 

realizar suas tarefas escolares. Em relação ao acesso do filho à internet, verificou-se que 97 

(80%) possuíam internet em casa, porém 4 (3%) tiveram que buscar apoio na casa dos 

vizinhos para acessar a internet, 8 (7%) contaram com o apoio dos parentes indo até à casa 

deles para acessar a internet para fazer suas atividades escolares. Verificou-se também que 12 

(10%) não conseguiram ter acesso à internet para realizar suas atividades escolares, ficando 

este grupo de alunos prejudicados em seu aprendizado. Dentre os 109 que responderam 

afirmativamente à questão anterior, 11 (10%) acessam a internet de computador ou notebook, 

58 (53%) com celular próprio e 40 (37%) de celular de algum familiar.  

 

Figura 5 – Acesso a internet e equipamentos utilizados pelos alunos 

  

Fonte: Autores, 2021 

 

Segundo Robinson e Rusznyak (2020), os recursos digitais podem ajudar no 

aprendizado, mas também podem ser uma barreira. Nem todas as famílias têm 

necessariamente acesso às mesmas ferramentas tecnológicas (internet, computador, televisão, 

telefone), assim como não têm o mesmo nível de conhecimento e habilidade no uso de 

tecnologia. Isso pode levar a mais desigualdades entre os alunos. 

Portanto, é necessário garantir que todos os alunos tenham acesso a recursos 

suficientes para manter seu aprendizado. A ideia não é deixar de lado todas as plataformas 

digitais de aprendizagem, mas são necessárias várias soluções estáveis e menos vulneráveis a 

avarias e dificuldades técnicas.  
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A Figura 6 apresenta a respostas dos pais/responsáveis pelos alunos,  quanto a 

importância e a qualidade das atividades enviadas pela escola durante a pandemia. Verifica-se 

que, com relação à importância das atividades, 113 (94%) dos pais/responsáveis afirmaram 

ser muito importante as atividades enviadas e que apenas 8 (6%) destes afirmaram ser pouco 

importante ou sem importância. A opinião deles com relação à quantidade das atividades 

enviadas pelos professores verifica-se, nesta figura, que 41 (34%) dos pais/responsáveis as 

consideraram excelente e que 64 (53%) afirmaram que possuem boa quantidade. Porém, 

identifica-se que 12 (10%) consideram as atividades enviadas a seu filhos como fracas e 

outros 4 (3%) entendem que elas foram excessivas. 

 

Figura 6 – Importância e quantidade das atividades enviadas pela escola 

 

Fonte: Autores, 2021 

 

De acordo com Öçal et al. (2021), é consenso que o suporte dos pais tem um impacto 

maior nos resultados de aprendizagem dos alunos e que a falta deste apoio é um problema 

significativo para o sucesso dos filhos no ambiente de aprendizagem e neste período do 

ensino remoto este suporte torna-se ainda mais essencial.  

Por outro lado, os pais tiveram problemas de diferentes ordens, incluindo a 

aprendizagem online de seus filhos, tendo que equilibrar responsabilidades e motivar os 

alunos para tanto, antes de tudo, teriam que entender a importância da educação e das 

atividades, o que neste estudo foi bem significativo. Em relação à quantidade das atividades, 

observa-se que poucos as consideraram como fracas ou excessivas. 
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Solicitados a opinar se as atividades postadas/enviadas são apresentadas de forma 

clara para que o aluno compreenda e possa realizá-la, verifica-se na Figura 7 que 53 (43%) 

pais consideraram as atividades recebidas pelos seus filhos muito claras, porém 48 (40%) 

deles afirmaram que são pouco claras, outros 8 (7%) acharam que as atividades não foram 

claras e que 12 (10%) responderam que somente em algumas vezes as atividades recebidas 

pelos seus filhos foram claras. Desta forma pode-se afirmar que quase 60% dos pais 

declararam que seus filhos tiveram algumas dificuldades em interpretar as atividades 

escolares recebidas.. 

 

Figura 7 – Clareza das atividades enviadas pela escola aos alunos 

 

Fonte: Autores, 2021 

 

Em relação à clareza das atividades enviadas, o Instituto Península (2020) ressalta que 

a comunicação com o professor é essencial, cabendo aos responsáveis comunicarem as 

dificuldades encontradas na resolução dos conteúdos enviados. Além disso, os professores 

precisam levar em conta as estruturas de conhecimento para fazer escolhas pedagógicas 

apropriadas, a fim de organizar os conteúdos de maneira que possibilite aos alunos e aos 

responsáveis compreenderem o que se pede. 

Para Badin, Pedersetti e Silva (2020), a tomada de decisões sobre abordagens de 

ensino não é simplesmente uma questão de preferências pessoais do professor, mas está 

profundamente ligada ao conhecimento a ser aprendido, às necessidades dos alunos, ao 

compromisso com os princípios de inclusão, reparação social e justiça, bem como às 

oportunidades disponíveis dentro do contexto escolar. 
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Nesse sentido, Valle e Marcom (2020) afirmam que o ensino aqui envolve mais do 

que a habilidade de interpretar um currículo e inclui atenção às disposições dos alunos e aos 

aspectos afetivos ou motivacionais da aprendizagem. Baseando-se nas ferramentas 

conceituais da psicologia sociocultural e da teoria da atividade, esses autores defendem a 

noção de agência relacional, em que os professores têm a capacidade de se envolver com as 

disposições dos outros para interpretar e agir sobre o objeto de suas ações de maneiras 

aprimoradas. 

Questionados se auxiliam os seus filhos durante a realização das atividades, verifica-

se, na Figura 8 que 65 (54%) dos pais/responsáveis responderam que sim, acompanham seus 

filhos em todas as atividades escolares, outros 32 (26%) disseram que somente quando seu 

filho aluno sente necessidade e pede ajuda. Porém verifica-se que 8 (7%) dos pais afirmaram 

que raramente podem auxiliar seus filhos em suas atividades, outros 12 (10%) pais não 

conseguem ajudar seus filhos e que 4 (3%) afirmaram não ter tempo para esta atividade. Desta 

forma, verifica-se que 20% dos alunos do 5o ano do ensino fundamental I raramente recebem 

algum tipo de ajuda dos pais ou responsáveis ou não recebem nenhum tipo de 

ajuda/acompanhamento.  

 

Figura 8 – Auxílio dos pais na realização de tarefas e dificuldades encontradas 

 

Fonte: Autores, 2021 

 

Aqui se verifica que a baixa escolaridade de 30% dos pais que não possuíam 

escolaridade ou possuíam ensino fundamental incompleto (Figura 1) não foi fator 
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preponderante para os pais não auxiliarem seus filhos, pois apenas 10% afirmaram não 

conseguir auxiliarem seus filhos nas atividades escolares. 

 Ao serem Indagados sobre dificuldades para auxiliar os filhos na realização das 

atividades escolares, verifica-se, ainda na Figura 8, que 9 (7%) sentem dificuldades extremas 

para apoiarem seus filhos, 20 (17%) encontraram muitas dificuldades porém, 52 (43%) 

afirmaram ter poucas dificuldades e que 40 (33) dos pais/responsáveis afirmaram não ter 

nenhuma dificuldade em ajudar seus filhos em suas atividades escolares. Novamente 

remetendo à Figura 1, pode-se inferir que os pais que encontraram dificuldade extrema e 

muita dificuldade são aproximadamente a mesma quantidade de pais que declararam não 

possuir escolaridade ou apenas ensino fundamental incompleto. 

Segundo Wandscheer (2020), enquanto as escolas estão fechadas, os pais são 

convidados a ensinar e facilitar a aprendizagem em casa, entretanto, muitos podem ter 

dificuldade em fazer isso, o que pode se tornar uma grande fonte de estresse. Assim, os 

sistemas educacionais devem ter como objetivo fortalecer o envolvimento entre escolas e 

pais, a fim de melhorar a informação e orientação sobre práticas eficazes para apoiar a 

aprendizagem de seus filhos. Ao mesmo tempo, os professores precisam de apoio para 

incorporar a tecnologia de forma eficaz em suas práticas e métodos de ensino e ajudar os 

alunos a superar algumas das dificuldades que estão associadas a esta forma de ambiente de 

aprendizagem.  

Ao serem questionados se entram em contato com os professores para tirar dúvidas 

sobre o conteúdo das atividades escolares de seus filhos, verifica-se, na Figura 9 que 5 (4%) 

afirmaram que fazem isso em todas as atividades, 32 (26%) afirmaram que entram em contato 

somente para algumas atividades, 40 (33%) respondeu que raramente fazem contato com os 

professores e que 44 (36%) nunca entrou em contato com o professor de seu filho. Este 

elevado número de pais/responsáveis pelos alunos que fazer pouco ou nenhum contato com os 

professores pode estar relacionado ao fato de que mais de 50% os pais possuírem pelo menos 

o ensino médio completo. 

Ainda na Figura 9 podem-se verificar as respostas do pais/responsáveis pelos alunos 

sobre a opinião deles com relação ao retorno dos professores esclarecendo suas dúvidas. 

Identifica-se que 61 (50%) pais dos alunos afirmaram que quando entram em contato com os 

professores, as dúvidas são esclarecidas de forma rápida e clara, outros 24 (20%) consideram 

que o retorno dos professores ocorre de forma clara, mas não rápido, 16 (13%) entendem que 

de forma rápida, mas não clara e que 20 (17%) afirmaram que as dúvidas não são 
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esclarecidas. Desta forma verifica-se eu 70% dos pais recebem o retorno dos professores de 

forma clara, mesmo que demore um pouco. 

 

Figura 9 – Contato dos pais com os docentes e esclarecimento de dúvidas 

 

Fonte: Autores, 2021 

 

Segundo Öçal et al. (2021), os pais já estão se pressionando muito em relação à 

educação dos filhos. Assim, em situação de crise, as escolas devem estar especialmente 

atentas aos pais e responder às suas preocupações. A prioridade é garantir que cada família 

tenha acesso a recursos para manter e consolidar o aprendizado. 

Coube especialmente aos municípios e estados a responsabilidade de mobilizar e 

consultar os professores, a fim de colocar em prática medidas que, idealmente, garantam a 

consolidação, ou pelo menos a manutenção, do aprendizado. Isso pode reduzir os efeitos 

negativos de uma interrupção prolongada quando as aulas forem retomadas. Para isso, 

Almeida; Cavalcante e Mello (2021) afirmam que os professores devem estabelecer metas 

claras e realistas e adaptá-las a cada criança. Esta ação é particularmente importante para os 

alunos mais vulneráveis e seus pais, com os quais é importante comunicar-se regularmente e 

fazer avaliações frequentes de sua situação. 

Solicitados a opinar se consideram que os filhos estão aprendendo o suficiente para 

serem aprovados, verifica-se, na Figura 12, que 9 (7%) afirmaram que os conteúdos são mais 

que suficientes para que ele passem de ano, 20 (17%) consideram que estão aprendendo o 

suficiente para passar de ano, porém, 60 (50%) acham que o aprendizado é pouco suficiente e 

outros 32 (26%) acham que a aprendizagem é insuficiente. Desta forma, verifica-se que na 

opinião de 76% dos pais/responsáveis os conteúdos que são enviados para seus filhos não 
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estão sendo o suficiente para que tenham um bom aprendizado que lhes permitam passar de 

ano. Porém aqui se verifica um contrassenso, pois na Figura 6 identifica-se que 87% dos pais 

afirmaram que a quantidade de conteúdos enviados a seus filhos é boa a excelente e aqui 

afirmam que o aprendizado não está sendo o suficiente. 

 

Figura 10 – Aprendizagem dos alunos durante o ensino remoto 

 

Fonte: Autores, 2021 

 

As desigualdades entre os alunos devem ser identificadas e tratadas, tanto em termos 

de necessidades básicas, como alimentação e segurança, quanto em termos de necessidades 

educacionais. Novamente, o envolvimento dos professores é essencial para garantir que as 

desigualdades sociais sejam reduzidas para que os alunos possam aprender (SOUSA FILHO; 

CARMO; RIBEIRO, 2020). 

Segundo Antunes (2020), em situações de emergência, quase todos os alunos, e ainda 

mais aqueles mais vulneráveis, experimentam uma queda no desempenho escolar ou um 

atraso na aprendizagem quando ficam fora da escola por longos períodos de tempo. Portanto, 

é fundamental que os professores acompanhem seus alunos e identifiquem as suas 

necessidades específicas para manter uma aprendizagem adequada. 

Ao serem questionados se o filho tem mantido uma rotina de estudos, com horário e 

ambiente propício à aprendizagem, verifica-se na Figura 11 que 57 (47%) pais responderam 

afirmativamente, ou seja, que seus filhos mantêm uma rotina de estudos em um ambiente 

adequado, outros 16 (13%) afirmaram que seus filhos mantêm uma rotina adequada de estudo, 

mas o ambiente não é adequado, porém, verifica-se que 32 (27%) consideram que essa 
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adequação ocorre somente algumas vezes e que 16 (13%) afirmaram que nem o horário nem o 

ambiente são adequados. Assim pode-se afirmar que 53% dos alunos não possuem um 

ambiente adequado para realizarem seus estudos, o que compromete o aprendizado dos 

mesmos. 

Tal situação é preocupante porque, segundo Antunes (2020), as habilidades e 

conhecimento dos pais ou outros cuidadores para apoiar e supervisionar a rotina dos seus 

filhos, durante o ensino remoto, são questões determinantes para um bom resultado do 

processo educativo. 

 

Figura 11 – Rotina de estudos e ambiente adequado 

 

Fonte: Autores, 2021 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 2020), os efeitos 

psicológicos do distanciamento físico constituem uma preocupação, cabendo aos pais, dentro 

do possível de cada situação, ajudar as crianças a continuar seus estudos enquanto estão em 

casa. Para tanto, devem planejar uma rotina, começando com aulas mais curtas e alongando-

as passo a passo, protegendo as crianças dos possíveis riscos das plataformas online, 

destacando a necessidade dos pais manterem contato com a escola de seus filhos.  

Aliyyah et al. (2020) constataram que o baixo nível de alfabetização dos pais e o apoio 

decrescente no ensino remoto afetaram a aprendizagem dos filhos, o condicionamento a uma 

rotina e a participação nas atividades. Além disso, especificamente os alunos de menor nível 

socioeconômico enfrentam problemas mais técnicos, como os pais não terem telefones 

celulares/laptops e sinais de internet ruins.  
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Indagados se mandariam o filho para a escola, caso as aulas presenciais retornassem 

naquele momento, verifica-se na Figura 12 que 33 (27%) pais respondeu que sim, 12 (10%) 

consideram o retorno somente com vacinação para o filho, 20 (17%) entendem que somente 

com vacina para toda a família, 32 (26%) responderam que não e 24 (20%) disseram ainda ter 

muitas dúvidas sobre o assunto. Desta forma verifica-se que a volta às aulas ainda é uma 

incógnita na cabeça dos pais, pois 46% dos pais não mandariam ou ainda têm alguma dúvida 

quanto ao retorno de seu filho às aulas presenciais. 

 

Figura 12 – Possibilidade de retorno ao ensino presencial 

 

Fonte: Autores, 2021 

 

Há uma situação ainda incerta sobre o retorno às aulas presenciais normais, aliada à 

dúvida de muitos pais sobre essa volta, o que se considera compreensível diante de uma 

doença que ainda não foi completamente desvendada, do baixo percentual de brasileiros 

vacinados e da incerteza sobre quando e se as crianças começarão a ser imunizadas. 

Solicitados a relatarem as principais dificuldades encontradas para auxiliar os filhos 

com as atividades escolares durante o ensino remoto, a dificuldade com o tempo, seja devido 

aos afazeres domésticos ou ao serviço fora de casa, foram os problemas mais citados. 

Também foram destacadas as dificuldades para entender a proposta das atividades, com o 

retorno aos professores para tirar as dúvidas e com atividades que não consideram 

apropriadas para a criança. 

As dificuldades devido à baixa escolaridade para auxiliar o filho foram citadas por 

oito pais, que se declararam impotentes diante desse problema. Outros problemas citados 
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foram as dificuldades com disciplinas específicas (matemática, português e ciências), 

problemas de desmotivação dos filhos para realizar as atividades, para estabelecer uma rotina 

diária de estudos e dificuldades para acesso frequente à internet. 

Um dos feedbacks dos pais foi que “meu filho já estava com dificuldades nas aulas 

presenciais. A educação a distância piorou a situação e me deixou com muitos 

problemas. Ele não quer estudar”. Outro pai afirmou que “todo o processo de ensino e 

aprendizagem fica difícil com a educação a distância. Estar em casa tira o senso de 

responsabilidade dos alunos; ao passo que ir à escola e assistir às aulas em sala de aula traz 

consigo responsabilidade, compromisso e responsabilidade”.  

Para uma entrevistada, “os professores têm problemas para usar o sistema de ensino 

online e ao tentarem continuar ensinando usando os métodos tradicionais, os alunos perdem 

o interesse e a atenção”. 

Todos os pais relataram problemas, o que demonstra que tem faltado uma maior 

comunicação entre a família e a escola para que estas situações sejam contornadas e a 

aprendizagem dos alunos possa ocorrer.  

Entendendo que a voz da família precisa ser ouvida pela escola, os entrevistados 

foram solicitados a dar sugestões para a melhoria das ações durante as aulas remotas, sendo 

sugerido que os professores façam atendimento individualizado online, pelo WhatsApp, ou 

presencialmente. Também houve sugestões para que as aulas sejam retomadas no modo 

presencial, que as atividades sejam mais simples e fáceis e que sejam enviadas menos 

atividades para os alunos. 

Alguns pais solicitaram aulas de reforço, mas que sejam presenciais. Grande parte 

deles solicitou que os alunos possam ter acesso à internet. Dentre as sugestões, foram citadas 

aulas diferenciadas neste período, apostilas com atividades menos complexas, planejamento 

e organização das apostilas com materiais que não sejam tirados da internet. 

Também foram sugeridos cronogramas das atividades escolares, avaliações e metas a 

serem alcançadas, que os professores façam vídeo aulas explicativas para os alunos 

acessarem no aplicativo WhatsApp e mais disponibilidade dos professores para atender e 

responder ao aluno, no período da aula remota ou depois dela.  

Portanto, é importante que os formuladores de políticas educacionais entendam quais 

fatores têm impedido que algumas crianças recebam instrução suficiente e ouçam as famílias, 

conheçam sua realidade e desenvolvam ações que possam auxiliar os pais neste período. 

Constata-se, portanto, que os alunos e seus pais enfrentaram dificuldades para 

desenvolver a aprendizagem ao longo do período em que o ensino remoto foi oferecido e, ao 
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mesmo tempo, os professores enfrentaram problemas para fornecer educação, seja na entrega 

de materiais ou no seu desenvolvimento, mas o maior desafio se refere à falta de preparação 

dos docentes, além dos problemas de acesso à tecnologia. 

 

CONCLUSÕES 

 

Ao se buscar identificar as principais dificuldades e soluções encontradas pelos pais, 

constatou-se que grande parte dos alunos possui acesso à internet e muitos estiveram em casa 

ao longo do ano de 2020, entretanto, apesar de considerarem muito importantes as atividades 

enviadas, alegaram que estas são pouco claras e por vezes não conseguem orientar os filhos. 

O percentual de pais que buscam os professores para o esclarecimento de dúvidas foi 

pequena e alguns alegaram que, quando o fazem, o retorno é rápido e claro. Mais da metade 

dos pais considerou o ensino pouco suficiente neste período, entretanto, somente metade dos 

pais possui rotina e ambiente adequado para os alunos acompanharem as atividades. Vale 

ressaltar que muitos pais alegaram não ter tempo para acompanhar os filhos em suas 

atividades escolares. Na concepção dos pais, os alunos precisam de aulas individuais, como 

forma de reforçar os conteúdos ofertados, bem como melhor preparação dos docentes para 

atuarem no ensino remoto.  

Conclui-se que os pais entendem que o ensino remoto oferecido esteve aquém do 

ideal, sendo necessárias melhorias para que este seja considerado eficaz. Para tanto, esforços 

são necessários para aprimorar a oferta dos conteúdos e fornecer treinamento para os 

professores utilizarem os aplicativos e plataformas disponíveis.  
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CAPÍTULO 18 
 

Acidentes de Trânsito, Morte e Luto apontamentos 
de atitude frente a morte 

 
Ilton Jesus Viana 

 
RESUMO: Dada a prevalência e impacto na população em geral, os acidentes 
de trânsito são considerados problema de saúde pública. Eles estão entre os 
acometimentos designados de causas externa para a saúde. Estes acidentes, 
por serem repentinos, produtores de óbito e agravos para os sujeitos, geram 
sofrimento e pesar para boa parcela da população. Assim, com intuito de 
verificar como as pesquisas tem descrito as reações das pessoas diante da 
possibilidade da morte eminente ou ante uma perda repentina de pessoas 
significativas por morte no trânsito fez-se um levantamento de periódicos 
científicos com o uso dos descritores em português acidentes de trânsito e 
atitude frente a morte. Inicialmente, obteve-se 38 resultados das bases de 
dados MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), 
BECS (Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde) e Portal de 
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes). Após verificação quantitativa 6 artigos foram selecionados para 
análise qualitativa. Os Resultados apontam a existência de reações variadas 
para se lidar com perdas repentinas e significativas, e cabe principalmente, 
aos profissionais de saúde perceberem e intervirem nas situações de agravo 
para o sujeito enlutado. Conclui-se com a constatação da carência de estudo 
que abordem as perdas repentinas e irreversíveis decorrentes de acidentes 
automobilísticos, especialmente no contexto nacional. Espera-se que este 
estudo tenha contribuído para evidenciar lacunas e apontar caminhos para 
novos estudos. 
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INTRODUÇÃO  

Os estudos sobre acidentes de trânsito apontam altos índices de hospitalização e mortes. 

Devido a sua altíssima ocorrência, esses acidentes passaram a ser considerados como um 

problema de saúde pública, uma vez que impacta boa parcela da população e traz graves 

implicações econômicas, sociais e pessoais (ANJOS 2012; SOUSA FILHO, 2004). 

Inicialmente, faz-se necessário definir o que seja um acidente e suas implicações para o 

trânsito e com suas ocorrências intensas e drásticas para a saúde pública. Assim, um “acidente 

é um evento independente do desejo do homem, causado por uma força externa [...] e deixa 

ferimentos no corpo e na mente. Alternativamente, pode-se considerar um acidente um evento 

não intencional que produz ferimentos ou danos” (IPEA/DENATRAN/ANTP, 2006, p. 24, 

grifo do autor). 

Uma das definições dadas aos acidentes de trânsito considera-os como sendo eventos 

não intencionais que envolvem veículos destinados ao transporte de pessoas e que ocorrendo 

na via pública, podem causar lesões, deixar sequelas e causar a morte (BRASIL, 2001). 

Acidente de trânsito corresponde ao acidente ocorrido nas vias públicas do pais, com 

envolvimento de veículos motorizados que não circulam sobre trilhos, utilizados no 

transporte de passageiros e/ou de cargas; inclui-se, portanto, acidentes envolvendo 

automóveis, motocicletas, ônibus, camiões e bicicletas motorizadas (ANJOS, 2012, 

p. 1). 

No âmbito da saúde da população o acidente de trânsito juntamente com a violência são 

considerados tipos de causas externas de acometimento. Segundo a Classificação Internacional 

de Doenças (CID-10) o acidente de trânsito é uma subcategoria dentro do grupo dos acidentes 

de transportes que inclui os terrestres, aéreos e os aquáticos, assim os acidentes de transportes 

terrestres é o que mais se aproxima ao que é definido pelos estudos como acidentes de trânsito 

(OMS, 2008). 

No Brasil foram registradas no ano de 2013 mais de 40.00 mortes decorrentes apenas 

de acidentes de transportes. No mesmo ano no Estado do Pará esse número ficou em torno de 

1.700 e na Região Metropolitana de Belém foram registrados mais de 400 óbitos pelo mesmo 

tipo de acidente. Incluindo todos os tipos de mortes por causas externas foram registros 151.683 

óbitos no Brasil no ano de 20131. 

Morrer por causas externas, como homicídios, suicídios e acidentes, entre eles os 

automobilísticos, tornou-se mais comuns nos últimos anos. Estas formas de morrer provocam 

 
1 Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Disponível em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/ext10uf.def. Acesso em: 08/06/2015. 
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indignação e estarrecimento, pois são consideras inesperadas e abruptas. Assim, quem morre 

deixa aqueles com os quais tenha vínculos sem sua presença e sem muitas possibilidades de 

reagir ante a perda repentina. 

Mesmo sabendo que a morte é um fenômeno natural que faz parte do desenvolvimento 

humano, esta realidade, é negligenciada e ignorada como se ela não existisse e não fizesse parte 

de nossa existência efêmera. De acordo com o conceito disponibilizado pelos Descritores em 

Ciências da Saúde – DECS2 morte é definida como “cessação irreversível de todas as funções 

corpóreas manifestada por ausência de respiração espontânea e perda total das funções 

cardiovascular e cerebral”. Este conceito compreende a morte do ponto de vista biológico. 

Diante de uma perda significativa pode-se instaurar na pessoa o que os estudiosos 

denominam de luto. Segundo o dicionário da Academia Brasileira de Letras (2008, p. 800) luto 

é definido como “profundo pesar pela morte de pessoa querida; profunda tristeza”, desse modo, 

“para a pessoa enlutada, apenas a volta da pessoa perdida pode proporcionar o verdadeiro 

conforto” (BOWLBY, 1985, p. 04 apud AZEVEDO; PEREIRA, 2013, p. 59).  

Parkes (1998) compreende que após uma perda por morte ocorrem “Transições 

Psicossociais” na vida do enlutado, estas se referem às mudanças no mundo interior advindas 

com o luto e outras mudanças importantes na vida da pessoa depois deste evento. Assim, 

acredita-se que durante a experiência do processo de luto e com sua resolução adequada à 

pessoa desenvolve uma nova identidade (FRANCO, 2010). 

Com o intuito de verificar como as pesquisas tem descrito as reações das pessoas diante 

da possibilidade da morte eminente ou ante uma perda repentina de pessoas significativas por 

morte em acidentes de trânsito, fez-se um levantamento em base de dados de periódicos 

científicos com o uso dos descritores em português validados para as Ciências da Saúde: 

“acidentes de trânsito3” e “atitude frente a morte4”. 

   

METODOLOGIA  

Procedimento para a coleta de dados  

 
2 Os Descritores em Ciências da Saúde fazem parte da Biblioteca Virtual em Saúde e estão disponíveis em: 
http://decs.bvs.br/ 
3 Acidentes em ruas, estradas e rodovias envolvendo condutores, passageiros, pedestres ou veículos. Estes 

acidentes referem-se a AUTOMÓVEIS (carros para passageiros, ônibus e caminhões), BICICLETAS e 

MOTOCICLETAS, mas não VEÍCULOS RECREACIONAIS A MOTOR, FERROVIAS nem veículos para neve 

(Disponível em: http://decs.bvs.br/). 
4 Resposta conceitual de uma pessoa aos vários aspectos de morte, que são baseados na experiência psicossocial e 

cultural do indivíduo (Disponível em: http://decs.bvs.br/). 
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Com a finalidade de alcançar o objetivo proposto, realizou-se uma busca de artigos 

indexados no Portal de Pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com o cruzamento dos 

descritores “acidentes de trânsito” e “atitude frente a morte”, assim foram obtidos 29 resultados 

contidos nas bases de dados MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online) e IBECS (Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde). Também foi realizada 

a mesma busca no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), onde obteve-se 9 resultados. Ainda fez-se esta busca nas Bases de 

Dados Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Scielo 

(Scientific Electronic Library Online) e IndexPsi (Index Psi - Periódicos Técnico-Científicos) 

mas não foram encontrados resultados para os mesmos parâmetros usados. Os critérios 

adotados para realizar esta pesquisa foram: periódicos indexados; tipo de documentos: artigos; 

modalidade de produção científica: estudos empíricos, teóricos e de revisão bibliográfica - 

período: 2005 a 2015; idioma de publicação: português, inglês e espanhol e as bases de dados 

foram as já citadas. Portanto, considerando o levantamento realizado nos referidos Portais de 

Pesquisa foram obtidos um total de 38 resultados. 

 

Procedimento para a análise dos dados  

Realizou-se análise dos dados em duas etapas. Na primeira fez-se a quantitativa e na 

segunda a qualitativa. Na análise quantitativa, todos os 38 resultados encontrados foram 

agrupados segundo o número de artigos publicados por ano, nacionais e internacionais; 

principais temáticas abordadas e periódico de publicação. Depois desses passos, foram 

excluídos os resultados que não permitiam acessar ao menos o resumo, aqueles que não 

abordavam a questão dos acidentes de trânsito e os que trataram de acidentes de trânsito mas 

não como propulsores de óbito e nem como agravantes para a saúde humana. Ainda foram 

excluídos os resultados que referiam-se as mortes em acidentes de transporte terrestres mas não 

eram estudos científicos. 

Com relação a análise qualitativa, considerou-se apenas os estudos que abordavam as 

repercussões das mortes (ou possibilidade eminente de morte) por acidentes de trânsito para os 

entes queridos da pessoa acidentada/falecida. Dessa maneira, realizou-se o exame nos 

resultados que atenderam aos critérios mencionados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise quantitativa  
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Como já mencionado foram obtidos 38 resultados, sendo que destes 23,7% (9) foram 

nacionais e 76,3% (29) eram estudos internacionais. Do total 08 resultados não se tinham 

nenhuma relação com acidentes de trânsito ou com a reação dos sujeitos ante uma perda 

repentina, por isso foram excluídos da análise qualitativa. Dos 30 restantes, na sua maioria, 

tratavam de questões relacionadas aos acidentes de trânsito, mas nos seus aspectos 

quantitativos, epidemiológicos e sobre itens de segurança de veículos e comportamentos de 

condução segura para o condutores, dessa maneira estes resultados (24) também não foram 

incluídos na análise qualitativa, e ainda foi rejeitado mais um (1) por não está acessível ao 

menos seu resumo. Portanto, ficaram 6 (15,8% da amostra total) para a análise qualitativa. 

Alguns dados quantitativos desta pesquisa pode ser visualizadas no Quadro 1. 

QUADRO 1 – DADOS QUANTITATIVOS DE ANO DE PUBLICAÇÃO E BASES DE DADOS 

FONTE: Elaborado pelo Autor. 

 

Análise qualitativa 

Para a análise qualitativa do material coletado foram seguidos alguns passos sugeridos 

para esse tipo de análise. Assim, nos trabalhos selecionados fez-se a leitura atenta; evidenciou 

os sentidos, tendo como orientação o objetivo proposto, do que veja mais importante; 

estabeleceu-se unidade de significado, juntando os sentidos em evidência; realizou-se síntese 

de unidade de significado, com intuito de evidenciar as descrições expressas no conteúdo 

analisado (MARTINS; BICUDO, 1989). 

Considerando os procedimentos para análise dos artigos selecionados para a fase 

qualitativa. De tal modo, estes trabalhos foram alocados em três grandes temáticas de acordo 

Ano de 

publicação 

Portais de Pesquisa (Bases de dados) / Nacionalidade 

(Nac - Nacional / Int – Internacional) Total 

Medline/Int Periódicos Capes/Nac IBECS/Int 

2015 - 1 - 1 

2014 3 2 - 5 

2013 1 2 - 3 

2012 3 1 - 4 

2011 3 - - 3 

2010 3 2 - 5 

2009 3 - - 3 

2008 5 1 - 6 

2007 - - - - 

2006 6 - - 6 

2005 1 - 1 2 

Total 28 9 1 38 
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com o assunto tratado neles. Os grandes temas são: a) o profissional da saúde ante a perda de 

uma familiar provocada por acidente de trânsito; b) intervenção do profissional da saúde em 

sofrimento (perda) não reconhecido; c) luto pela perda de pares/familiares em decorrência de 

acidentes de trânsito. 

 

a) O profissional da saúde ante a perda de um familiar provocada por acidente de trânsito. 

Nesta temática foram agrupados os trabalhos de três profissionais da saúde, enfermeiras 

(FORD, 2010; GLASS, 2012 e PURDOM, 2013) que relatam reações suas e de seus familiares 

ante a perda e um ente querido. Ford (2010) descreve o acidente trágico -  causado por uma 

pessoa da família, onde seu sobrinho foi atropelado e morreu. Além, de conviver com a perda 

na família, eles ainda precisaram lidar com as questões legais envolvendo a justiça e com a 

mídia sensacionalistas que esforçava-se em busca de explicação e culpados para aquele 

acidente. 

No trabalho de Glass (2012) ela apresenta o desenrolar da morte da sogra após as 

complicações decorrente de um atropelamento. A autora demonstra como sendo negativos os 

procedimentos adotados pela equipe de saúde onde a sogra ficou internada antes de ir a óbito. 

Para ela (enquanto profissional da saúde) a internação, cirurgia e procedimentos de terapia 

intensiva realizados foram desnecessárias. Outro aspecto negativo salientado foi o fato destes 

procedimentos não terem sido esclarecidos para a família, além disso, foi dado aos familiares 

uma esperança de cura incompatível com as lesões e quadro clínico da paciente. Esta autora, 

conclui que nos hospitais deveriam haver um profissional que discutisse com a família as 

possibilidades terapêuticas do familiar enfermo, para que as decisões fossem tomadas com 

consciência, pois para ela, especialmente numa UTI, os cuidados que é dado às vezes não 

coincide com as preferências de um indivíduo. 

Já Purdom (2013), enquanto enfermeira de um serviço móvel de urgência, ressalta como 

os profissionais desta área podem ser impactados pelas mortes ocorridas no seu trabalho. Para 

ilustrar esta questão Perdom (2013) relata uma acometida por um de seus pacientes - um jovem 

senhor que havia perdido no mesmo acidente que lhe atingiu, a esposa e seus três filho. A autora 

destacou que neste caso é impossível não se envolver numa situação dessas, por isso ela se 

sentiu envolvida e afetada pelas perdas do seu paciente e isto a levou querer participar do velório 

e enterro da família dele. Por fim, ela conclui que os pacientes não iram se lembrar o que o 

profissional usava ou como estava seu cabelo, mas eles iram se lembrar o que o profissional 

disse e como ele os fizeram se sentir. 
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b) Intervenção do profissional da saúde em sofrimento (perda) não reconhecido. 

O trabalho de Rahman, Sousa (2014) ilustra como o profissional da saúde deve estar 

atento as perdas não reconhecidas vivencias por pacientes ante uma possibilidade de 

sofrimento. Como é apresentado num estudo de caso trazido pelas autoras, uma mãe ao ver seu 

filho ser internado no hospital em decorrência de acidente de trânsito não fatal - com este evento 

a mãe passa a vivenciar várias sensações de perda que o filho pode vir a experimentar em 

decorrência das sequelas do acidente. As autoras usam este caso para demostrar que as perdas 

no âmbito da saúde ou não, são gerados por vários fatores independente de uma perda concreta 

ou não. Sendo assim, o profissional da saúde (principalmente) deve estar muito atento aos lutos 

não reconhecidos, pois eles por serem muito sutis passam despercebidos, mas são geradores de 

muito sofrimento, até porque o próprio sujeito “marginalizado” desconsidera suas sensação de 

perda como válida. Neste estudo, Rahman, Sousa (2014) expõe alguns tipos de luto 

marginalizados e apresenta formas de intervenção para que este sofrimentos não se tornem 

complicados e agravantes para a saúde do sujeito. 

  

c) Luto pela perda de pares/familiares em decorrência de acidentes de trânsito. 

Com relação a esta temática são agregados dois trabalhos o de Jiang; Cho; Tsai (2006) 

e o de Breen; O'connor (2010). O primeiro apresenta uma pesquisa com estudantes de 

enfermagem de Taiwan que perderam um colega de classe em decorrência de uma morte súbita 

por acidente. No segundo é descrito um estudo com 21 adultos enlutados pela morte de um 

membro da família em um acidente de trânsito. 

O trabalho de Jiang; Cho; Tsai (2006) tem por objetivo explorar os temores de 

estudantes de enfermagem depois da morte de um colega de classe e as suas reações de luto em 

tal situação. Para isso, este estudo utilizou-se do método fenomenológico para descobrir os 

significados e sentimentos nas narrativas de onze (11) estudantes de enfermagem de 19 anos de 

idade, do sexo feminino e seu processo de luto em relação à perda de um colega de classe, que 

morreu em um acidente de carro. Como instrumento foram usadas entrevistas que foram 

gravadas e depois transcritas. Desse modo, os seguintes temas emergiram dos dados:  ansiedade 

exagerada, desamparo depois da morte, medo do seu desaparecimento e pensando no próprio 

futuro.  

O estudo também descobriu que, embora os estudantes de enfermagem mesmo sabendo 

lidar com sua dor, raramente compartilham seus sentimentos com os outros. Por isso, os jovens 

estudantes de enfermagem precisam de cuidados gradativos para passar com êxito pelo processo 

de luto. Os autores finalizam dizendo que tal estudo aspira o servir como uma referência útil 
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para entender a sensação de perda sentida pelos jovens em luto e fornece orientação para a 

processo de luto adequado para os alunos do curso de enfermagem. 

Na outra pesquisa, Breen; O'connor (2010) questionam a concepção do denominado 

“luto normal”. Uma vez que, segundo as autora - morte súbita, morte violenta, a idade do 

falecido, e percepções de evitabilidade da morte, estão associados a reações de luto que se 

estendem além das respostas esperadas para o luto. Para demonstrar esta hipótese as autoras 

realizaram entrevistas com 21 adultos enlutadas pela morte de um membro da família em um 

acidente de trânsito. Neste sentido, as autoras consideram importante apresentar para os 

participante desta pesquisa 

as suas tentativas de resistir as noções de "trabalhar com" o luto e "recuperação" dele 

[luto] e consideram a forma como os participantes constroem um discurso alternativo, 

ou narrativa normativa e possuem o potencial para desafiar o discurso prevalecente 

sobre o luto. (BREEN; O'CONNOR, 2010, p. 30, tradução livre).  

As autoras concluem que existe um discurso dominante para o padrão do chamado luto 

normal, no qual até mesmos as pessoas envolvidas no processo de luto acabem se definindo e 

enquadrando-se dentro deste perfil, a ponto de questionarem suas próprias respostas para seu 

pesar. Mas Breen; O'connor (2010) também ressaltam que o discurso dominante para o luto 

normal é uma construção social, por isso ele está sujeito a mudanças e adaptações. 

 

CONCLUSÃO 

Com o intuito de ampliar a percepção sobre como os sujeitos reagem a eminência de 

perda real relacionada aos acidentes de trânsito elaborou-se o presente levantamento. Os 

resultados demonstraram a prevalência de estudos que privilegiam os dados 

estatísticos/quantitativos em sobreposição as análises qualitativas, correspondendo a pouco 

mais de 15% do total (6 estudos). Ainda é importante considerar o fato de que entre os 

resultados nacionais, 23,7% do total levantado, nenhum deles atenderam aos critérios para a 

análise qualitativa, isto denota uma carência desse tipo de estudo no nosso país. Mesmo sendo 

considerados poucos os estudos analisados qualitativamente, eles indicam e fornecem subsídios 

para antever e prover cuidados para com aqueles que vivenciam perdas reais e não 

reconhecidas, tais contribuições são sobretudo para os profissionais da saúde em particular, mas 

em geral para todos que lidam com o ser humano em sofrimento. Contudo, faz-se necessário a 

ampliação de estudos que investiguem como as pessoas lidam com as perdas, por acidentes de 

trânsito no particular, pois fatores pessoais, históricos e sociais influenciam nas percepções e 
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sentimentos ante tais perdas. Por fim, espera-se que este breve estudo tenha contribuído 

evidenciando lacunas e apontando direções para realização de novos estudos. 
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CAPÍTULO 19 
 

60 ANOS DE “A ESTRUTURA DAS REVOLUÇÕES 
CIENTÍFICAS” DE THOMAS KUHN 

 
Ricardo Tavares Martins 

 
RESUMO: Em 2022, a obra “A Estrutura das Revoluções Científicas” de 
Thomas Samuel Kuhn completa 60 anos de publicação. “A Estrutura”, como 
é comumente chamada, cunhou conceitos atualmente ainda em voga para o 
estudo da ciência numa perspectiva histórica (OSTERMANN, 1996). Através 
de uma pesquisa de base bibliográfica (PAIVA, 2019), este artigo tem como 
objetivo discutir a citada obra de Kuhn e seus conceitos científicos através de 
uma revisão de literatura, a fim de entendermos as principais proposições 
teóricas de Thomas Kuhn na obra em questão. Para tanto, revisitamos a obra 
em seu texto original em Inglês The Structure of the Scientific Revolutions 
([1962] 1970] e na sua tradução em Português (2018), além de referencial 
teórico de apoio (MORAES, 2009; OSTERMANN, 1996; SOARES, 2016; 
TOZZINI, 2011). Concluímos demonstrando que os argumentos de Kuhn 
possuem, ainda hoje, uma base bastante sólida e que são aplicáveis às mais 
diversas ciências (OLIVEIRA, 2002; MORAES, 2009). 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A Estrutura das Revoluções Científicas foi publicada no ano de 1962 por Thomas 

Samuel Kuhn. Nessa obra, ele trata da história da ciência por um viés epistemológico, 

tornando-a, assim, uma das obras mais influentes da epistemologia científica do século 

passado.  

A ideia inicial da obra veio no ano de 1947 quando Kuhn ministrou um curso de 

ciência para estudantes de humanidades com ênfase em casos de estudos históricos. Logo 

após 1947, vem, de fato, a primeira publicação de “A Estrutura das Revoluções Científicas” 

sob a forma de monografia pela Enciclopédia Internacional da Ciência Unificada1, sendo 

publicada como livro em 1962 pela editora da Universidade de Chicago. 

Em 1969, Kuhn republicou o livro, mas dessa vez com um apêndice, no qual 

respondia críticas feitas a muitos dos conceitos2 elucubrados na primeira publicação. À parte 

disso, o livro continua com sua trajetória de pensamento acerca da história da ciência e como 

esse processo se desenvolve através de marcos e nomenclaturas discutidos por Thomas Kuhn 

ao longo da obra. 

Muito embora Kuhn tenha sido físico de formação3, foi como epistemólogo que ficou 

conhecido. Nesse caso, a sua epistemologia não era epistemologia física (ou da Física), mas 

epistemologia da ciência, de uma forma geral, muito embora tenha se apoiado na Física, como 

uma ciência natural, para elaborar muitos dos exemplos usados em “A Estrutura”. Portanto, 

podemos entender epistemologia a partir de sua obra como a ciência que estuda criticamente 

os princípios, as hipóteses e os resultados das diversas ciências, com a finalidade de 

determinar seus fundamentos lógicos, seu valor e sua importância objetiva. Preocupa-se 

também com a produção do conhecimento científico, levando em consideração os requisitos e 

condições necessários, incluindo a validade, os fundamentos, a consistência lógica das teorias 

e os limites desse conhecimento (DUTRA, 2010; FUMERTON, 2014). Por isso, é também 

conhecida como Teoria do Conhecimento (MOSER, MULDER, TROUT, 2009: 06): 

 

 
1 No original: International Encyclopedia of Unified Science 

 
2 Neste artigo, os conceitos criados/usados por Kuhn serão tratados como substantivos próprios para que ocupem 

o lugar de destaque nas discussões que aqui tomarão lugar. Por isso, serão vistos sempre com iniciais 

maiúsculas, salvo em casos de citações de autores as quais serão transcritas ipsis litteris. 

 
3 Ver seção 2. 
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Os filósofos chamam a teoria do conhecimento de “epistemologia” - dos antigos 

termos gregos “episteme” (conhecimento) e “logos” (teoria ou explicação). Em sua 

caracterização mais ampla, a epistemologia é o estudo filosófico da natureza, das 

fontes e dos limites do conhecimento. O adjetivo “epistemológico” se aplica a tudo 

quanto envolva tal estudo do conhecimento; significa “relativo à teoria do 

conhecimento”. O adjetivo “epistêmico” é próximo dele e significa realtivo ao 

conhecimento”.  

 

No caso deste trabalho, faremos uma revisão de literatura da obra mais importante de 

Kuhn, “A Estrutura”, através de uma pesquisa bibliográfica (PAIVA, 2009) com o objetivo de 

discutir a citada obra e seus conceitos científicos a fim de entender as principais proposições 

teóricas presentes na obra. Para tanto, revisitamos “A Estrutura” em seu texto original em 

Inglês The Structure of the Scientific Revolutions ([1962] 1970] e na sua tradução em 

Português (2018), além de referencial teórico de apoio (MORAES, 2009; OSTERMANN, 

1996; SOARES, 2016; TOZZINI, 2011). 

Dividimos, então, nosso trabalho da seguinte forma: iniciando por esta introdução, 

seguida de pequena bibliografia de Thomas Kuhn e seu campo de atuação, passando por sua 

obra mais importante (objeto de estudo deste trabalho) e seguindo com as discussões de seus 

postulados. Por fim, encerramos com os resultados das discussões através de nossas 

considerações finais. 

 

2. THOMAS SAMUEL KUHN: VIDA E OBRA 

 

Thomas Samuel Kuhn nasceu em 18 de julho de 1922 em Cincinnati, Ohio, Estados 

Unidos e faleceu em 17 de junho de 1996 em Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Em 

1943, formou-se em Física pela Universidade de Harvard e recebeu dessa mesma instituição, 

na área de Física, o grau de mestre, em 1946 e o grau de doutor, em 1949. Após ter concluído 

o doutorado, Kuhn tornou-se professor em Harvard onde lecionou uma disciplina de ciências 

para alunos de ciências humanas. A estrutura dessa disciplina baseava-se nos casos mais 

famosos da história da ciência, fato que obrigou Kuhn a familiarizar-se com o tema, sendo 

determinante para o desenvolvimento de sua obra. Em 1956, Kuhn foi lecionar história da 

ciência na Universidade da Califórnia, em Berkeley na qual, em 1961, tornou-se professor 

efetivo. No ano de 1962 publica “A Estrutura das Revoluções Científicas”, trabalho pelo qual 

ficaria bastante conhecido, inclusive não mais como físico que o era de formação, mas sim 

como intelectual voltado para as áreas da Ciência e Filosofia das Ciências. Em 1964, tomou a 

posição de Professor M. Taylor Pyne de Filosofia e História das Ciências, na Universidade de 
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Princeton e em 1971, foi lecionar no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), onde 

permaneceu até encerrar sua carreira acadêmica. 

Kuhn teve profícua produção acadêmica na sua principal área de atuação (Física) na 

qual iniciou suas publicações, mas foi na epistemologia da ciência que sua carreira como 

cientista se solidificou, principalmente a partir da publicação de sua obra mais conhecida: A 

Estrutura das Revoluções Científicas.  

A Estrutura - como é comumente chamada - é divida em partes diferentes nas quais 

Kuhn aborda o desenrolar de fatos científicos que o levaram a escrever a versão final do livro4 

e os pontos a seguir - 2.1 ao 2.4 - esmiúçam as partes do livro destacando e discutindo os 

principais conceitos cunhados por Kuhn. 

 

2.1. A Ciência Normal e os Quebra-Cabeças 

 

É prudente que iniciemos com a definição de Ciência Normal para Kuhn, pois é a 

partir desse primeiro conceito que se desenvolvem vários outros em sua obra e a Ciência 

Normal é um período importante pelo qual toda e qualquer ciência em algum momento de sua 

história passa.  

A Ciência Normal foi um termo criado por Kuhn para se referir à ciência que já 

é/está estabelecida e possui práticas canonizadas dentro da comunidade científica que integra 

essa ciência. Quando alguma ciência está no período de Ciência Normal é porque já possui 

reconhecimento mundial das pessoas que integram essa comunidade específica: cientistas, 

pesquisadores, estudiosos da área, etc. 

Toda Ciência Normal é baseada em um Paradigma5 bem delimitado e fixo que passa 

também a orientar a prática de toda e qualquer ciência, permanecendo, assim, por períodos de 

tempo bem estabelecidos e muitas vezes bastante duradouros. 

Kuhn ([1962] 1970; 2018) estabelece três classificações possíveis para a constituição 

da Ciência Normal: determinação do fato significativo (construtos teóricos e práticos a 

 
4 O livro se divide em doze partes: primeira, a rota para a Ciência Normal; segunda, a natureza da Ciência 

Normal; terceira, a Ciência Normal como resolução de Quebra-Cabeças; quarta, a prioridade dos Paradigmas; 

quinta, a Anomalia e a emergência das Descobertas Científicas; sexta, as Crises e a emergência das Teorias 

Científicas; sétima, a resposta à Crise; oitava, a natureza e a necessidade das Revoluções Científicas; nona, as 

Revoluções como mudanças de concepção de mundo; décima, a invisibilidade das Revoluções; décima primeira, 

a Resolução das Revoluções e décima segunda, o Progresso através das Revoluções.  

 
5 A noção de Paradigma será discutida na seção 2.2. 
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respeito de leis da natureza), harmonização dos fatos com a teoria e articulação da teoria 

(resolução de ambiguidades e problemas). 

De acordo com Kuhn (op. cit.), uma determinada ciência passa por um período de 

estabilidade, no qual goza de prestígio dentro da comunidade científica a qual pertence e seus 

membros gozam do mesmo prestígio ao integrar tal período. Essa situação pode permanecer 

assim por incontável tempo até que uma novidade possa vir a mudar a situação de 

estabilidade. 

Enquanto o período de Ciência Normal dura, há na comunidade científica que integra 

esse período um conhecimento já aprofundado dos problemas e das questões de pesquisa que 

se circunscrevem nesse círculo. Esses problemas e questões Kuhn chamou de Quebra-

Cabeças. 

Para Kuhn (op. cit.), quando uma ciência alcança o período de Ciência Normal, todos 

os problemas (ou a maioria deles) são quase sempre facilmente identificados, delimitados e 

resolvidos, tal como um quebra-cabeça, ou seja, pode haver um trabalho árduo para montar o 

quebra-cabeça, mas feito da forma correta o resultado é certeiro. Contudo, Kuhn ([1962] 

2018: 108) faz um alerta: 

 

Consideremos agora um outro aspecto, mais difícil e revelador, do paralelismo entre 

os quebra-cabeças e os problemas de ciência normal. Para ser classificado como 

quebra-cabeça, não basta um problema possuir uma solução assegurada. Ele deve 

obedecer a regras que limitam tanto a natureza das soluções aceitáveis como os 

passos necessários para obtê-las.6 

 

Então, levando em consideração a obediência a regras que limitam a natureza das 

soluções e dos passos para obtê-las, essa metáfora funciona bem ao período de Ciência 

Normal, pois por mais árduo que seja o problema de pesquisa levantado, a solução é certa, 

basta apenas que os cientistas orientados pelo Paradigma façam o passo a passo corretamente. 

 

2.2. Os Paradigmas  

 

Sem dúvidas, um dos conceitos mais centrais desenvolvidos por Kuhn foi o conceito 

de Paradigma, além de ter sido também o mais problemático a julgar pelas críticas que a obra 

 
6 No original: “Turn now to another, more difficult, and more revealing aspect of the parallelism between 

puzzles and the problems of normal science. If it is to classify as a puzzle, a problem must be characterized by 

more than an assured solution. There must also be rules that limit both the nature of acceptable solutions and the 

steps by which they are to be obtained.” (KUHN, [1962] 1970: 38) 
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recebeu. Para Kuhn, o Paradigma se estabelece no período de Ciência Normal e “esse 

paradigma é, basicamente, um conjunto de suposições teóricas e realizações exemplares que 

guiam a atividade científica, impondo-lhe modelos, padrões e limites.” (TOZZINI, 2011: 16); 

“é um modelo ou padrão aceito”7 (KUHN, [1962] 2018: 87). 

Contudo, muito embora o conceito de Paradigma seja central e importante dentro da 

obra de Kuhn, esse conceito recebeu muitas críticas. Então, depois de sucessivas críticas ao 

modelo de Paradigmas, outra edição de “A Estrutura”8 foi publicada e nela, Kuhn esclareceu 

muitas dessas questões. Primeiramente, esclareceu que o Paradigma tem um sentido amplo e 

um sentido restrito. O sentido mais amplo, de acordo com Ostermann (1996: 186), foi 

empregado para: 

 

designar todo o conjunto de compromissos de pesquisa de uma comunidade 

científica (constelação de crenças, valores, técnicas partilhados pelos membros de 

uma comunidade determinada). A este sentido, Kuhn aplicou a expressão “matriz 

disciplinar”. “Disciplinar” porque se refere a uma posse comum aos praticantes de 

uma disciplina particular; “matriz” porque é composta de elementos ordenados de 

várias espécies, cada um deles exigindo uma determinação mais pormenorizada. 

 

Às matrizes disciplinares somam-se ainda alguns componentes: a) as generalizações 

simbólicas que podem aparecer sob fórmulas9; b) os modelos particulares que fornecem as 

metáforas e analogias aceitáveis para ajudar a explicar fenômenos dentro do Paradigma; c) os 

valores compartilhados por todos os integrantes de um mesmo Paradigma; e d) os exemplares 

que são soluções de problemas já resolvidos pelo Paradigma e que servem de modelos para os 

novos integrantes praticarem o que já está estabelecido. 

O sentido mais restrito do Paradigma diz respeito aos Paradigmas exemplares, que 

são a base da formação científica. Uma vez que o pesquisador passa a dominar o conteúdo 

cognitivo da ciência através da experimentação dos exemplos compartilhados, passa-se, então, 

ao uso do sentido paradigmático mais restrito. 

Ainda sobre a polêmica dos Paradigmas, nas próprias palavras de Kuhn ([1962] 

2018: 106), são lançados mais esclarecimentos: 

 
7 No original: “[a] paradigm is an accepted model or pattern, […]” (KUHN, [1962] 1970: 23) 

 
8 Essa referida edição é um volume de 1969 com um posfácio no qual Kuhn responde e esclarece as afirmações 

de seus críticos ao se referirem as denominação e delimitação do significado de Paradigma. Para os críticos de 

Kuhn, o conceito de Paradigma não tinha ficado claro, nem tão pouco bem delimitado, pois foi constado que o 

termo Paradigma havia sido usado com, pelo menos, vinte e duas acepções diferentes na primeira versão de sua 

obra, em 1962 (OSTERMANN, 1996: 186). 

 

9 Por exemplo: E = mc2, f = ma, a2 + b2 = c2, 
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
, etc. 
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Já vimos que uma comunidade científica, ao adquirir um paradigma, adquire 

igualmente um critério para a escolha de problemas que, enquanto o paradigma for 

aceito podem ser considerados como dotados de uma solução possível. Numa larga 

medida, esses são os únicos problemas que a comunidade admitirá como científicos 

ou encorajará seus membros a resolver. Outros problemas, mesmo muitos do que 

eram anteriormente aceitos, passam a ser rejeitados como metafísicos ou como parte 

de outra disciplina. Podem ainda ser rejeitados como demasiado problemáticos para 

merecem o dispêndio de tempo. Assim, um paradigma pode até mesmo afastar uma 

comunidade daqueles problemas sociais relevantes que não são redutíveis à forma 

de quebra-cabeças, pois não podem ser enunciados nos termos compatíveis com os 

instrumentos e conceitos proporcionados pelo paradigma.10 

 

Ainda para Kuhn ([1962] 2018:160) “decidir rejeitar um paradigma é sempre decidir 

simultaneamente aceitar outro e o juízo que conduz a essa decisão envolve a comparação de 

ambos os paradigmas com a natureza, bem como sua comparação mútua”.11 Assim como 

“rejeitar um paradigma sem simultaneamente substituí-lo por outro é rejeitar a própria 

ciência”12 (KUHN, [1962] 2018: 162).  

Muito embora o termo Paradigma tenha recebido muitas críticas, ele ainda é central 

para entender a epistemologia kuhntiana e essa centralidade é defendida pelo próprio Kuhn na 

rescrita de sua obra, em 1969, ao esmiuçar ainda mais o termo e o conectar às centralidades 

dos percursos científicos e, inclusive, à existência da ciência. 

 

2.3. As Anomalias, as Descobertas Científicas, a emergência de Teorias Científicas e as 

Crises 

 

Nos tópicos anteriores, discutimos como a atividade científica de uma época adota 

um Paradigma e passa a ter suas práticas moldadas por tal Paradigma por um período de 

estabilidade dentro das práticas de determinada comunidade; período, esse, que Kuhn chamou 

 
10 No original: “We have already seen, however, that one of the things a scientific community acquires with a 

paradigm is a criterion for choosing problems that, while the paradigm is taken for granted, can be assumed to 

have solutions. To a great extent these are the only problems that the community will admit as scientific or 

encourage its members to undertake. Other problems, including many that had previously been standard, are 

rejected as metaphysical, as the concern of another discipline, or sometimes as just too problematic to be worth 

the time. A paradigm can, for that matter, even insulate the community from those socially important problems 

that are not reducible to the puzzle form, because they cannot be stated in terms of the conceptual and 

instrumental tools the paradigm supplies. (KUHN, [1962] 1970: 37) 

 
11 No original: “The decision to reject one paradigm is always simultaneously the decision to accept another, and 

the judgment leading to that decision involves the comparison of both paradigms with nature and with each 

other.” (KUHN, [1962] 1970: 77) 

 
12 No original: “To reject one paradigm without simultaneously substituting another is to reject science itself.” 

(KUHN, [1962] 1970: 79) 
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de Ciência Normal. Mas seriam esses Paradigmas adotados infalíveis e capazes de resolver 

todos os problemas surgentes? Para Kuhn, não. 

Justamente quando a Ciência Normal e seu Paradigma adotado começam a não dar 

conta dos fenômenos existentes, começam a surgir as Anomalias. Estas, por sua vez, indicam 

situações e problemas que extrapolam os limites do Paradigma existente e o mesmo passa a 

não ser capaz de apresentar respostas e soluções para a Anomalia. Os novos fenômenos são 

vistos, a princípio, como anômalos até o cientista ir aos poucos se acostumando com eles a 

ponto de inseri-los na Ciência Normal. 

A partir do surgimento das Anomalias, o período de Ciência Normal passa por Crise, 

bem como seu Paradigma, e então emergem as Descobertas Científicas que marcam os nomes 

dos cientistas por trás delas, bem como marcam o período em que surgem13. Muito embora, 

de acordo com Kuhn, toda e qualquer ciência passe por um período de Ciência Normal, esse 

período pode não durar para sempre e é bem provável que não dure, surgindo, então, o que 

Kuhn chamou de Crises. 

As Crises nos Paradigmas causam a desestruturação paradigmática e inquietam os 

componentes do Paradigma que passam a não responder satisfatoriamente aos problemas que 

surgem. Contudo, como explica Kuhn, esse é um período comum e vital para a prática 

científica, pois é na Crise e após o momento crítico que surgem as Teorias Científicas. A esse 

respeito, destacamos aqui as palavras de Silva e Costa (2011: 162): 

 

Na história da ciência, vemos com frequência que é preciso que uma nova teoria 

prove que pode lidar com todos os dados com que a anterior lidava e mais algum 

dado com que a anterior não lidava (e não poderia lidar) para que a comunidade 

científica esteja de acordo com a mudança de um quadro para outro. 

No entanto, Kuhn alerta que, além de problemas internos que podem causar as Crises 

há de se considerar questões externas, como questões históricas, sociais, econômicas ou 

políticas, por exemplo. Então, nem sempre a Crise advém do próprio Paradigma ou do 

período de Ciência Normal. 

Passado o período crítico ou até mesmo em meio a ele, surge a resposta ao momento 

conturbado. A resposta à Crise surge em forma de um novo Paradigma que pode guiar a 

Ciência a novas descobertas e à formulação de novas Teorias Científicas. Então, dessa forma, 

 
13 Kuhn cita vários exemplos ao longo da obra para contextualizar os diversos conceitos que desenvolve ao longo 

de seu texto. Em sua maioria, são exemplos da Física (Newton, Kepler, Maxwell, Einstein, etc.), mas também 

usa exemplos da Química (Boyle, Lavoisier, etc.) e metáforas e analogias de outras ciências e campos de 

conhecimento diferentes, tais como a filosofia, a sociologia, a psicologia, a gramática, etc. 
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as Crises são uma pré-condição necessária para a emergência de novas Teorias Científicas, 

novos Paradigmas. 

Apesar das Crises, os cientistas não abandonam a teoria a qual estão ligados até que 

de fato haja uma nova teoria para substituir a antiga criando assim um novo Paradigma. Além 

disso, o fato de haver uma resposta à Crise (surgimento de novos Paradigmas, novas Teorias 

Científicas, etc.) não leva os cientistas do campo em Crise a adotarem o novo Paradigma que 

está surgindo ou migrarem para uma nova teoria. Muitos cientistas permanecem com suas 

pesquisas e seus Paradigmas, apesar do período de Crise e da resposta dada a ela ou até 

mesmo após o período de Crise. 

Apesar de tudo isso, é totalmente possível a coexistência de Paradigmas antagônicos 

e teorias divergentes que explicam o mesmo fenômeno, conforme afirma Moraes (2009: 20): 

 

Porém devemos frisar que mesmo o próprio Kuhn não descarta a possibilidade de 

uma ciência entrar na fase normal tendo vários, e não um único paradigma 

dominante, onde até mesmo podem conviver bem durante algum tempo. Isso ocorre 

com mais frequência nas ciências sociais, onde temos várias formas de abordar os 

problemas, e menos frequentemente que nas ciências naturais, onde um paradigma 

sempre se sobressai aos outros.  

 

2.4. As Revoluções Científicas 

 

Passado, então, o período de Ciência Normal e após o período de Crise num 

Paradigma, vimos que se abre espaço para o surgimento de Descobertas Científicas e novas 

teorias. Todo esse período de grandes mudanças leva às Revoluções Científicas. Como diz 

Kuhn, os períodos de Crise, que, geralmente, precedem as Revoluções Científicas, provocam 

o surgimento de novas teorias e de Paradigmas concorrentes. E complementa dizendo que são 

“episódios de desenvolvimento não cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é total 

ou parcialmente substituído por um novo, incompatível com o anterior”14 (KUHN, [1962] 

2018: 177). 

Com as Revoluções Científicas, surge a necessidade de escrever novos textos no 

âmbito da ciência que passou pela mudança ou até mesmo revisar textos antigos e propor uma 

reescrita do Paradigma. Essas novas informações são publicadas em forma de Manuais, como 

Kuhn chamou os escritos de divulgação científica. 

 
14 No original: “[…] non-cumulative developmental episodes in which an older paradigm is replaced in whole or 

in part by an incompatible new one.” (KUHN, [1962] 1970: 92) 
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Kuhn lança uma preocupação acerca dos Manuais de produção e divulgação 

científicas, pois muitas vezes esses Manuais mostram apenas o produto e ignoram o processo 

histórico que levou à Revolução Científica. Atentemos para o que ele diz em A Estrutura das 

Revoluções Científicas ([1962] 2018: 237) sobre essa questão: 

 

Os manuais, por visarem familiarizar rapidamente o estudante com o que a 

comunidade científica contemporânea julga conhecer, examinam as várias 

experiências, conceitos, leis e teorias da ciência normal em vigor tão isolada e 

sucessivamente quanto possível. Enquanto pedagogia, essa técnica de apresentação 

está acima de qualquer crítica. Mas quando combinada com a atmosfera geralmente 

a-histórica dos escritos científicos e com as distorções ocasionais ou sistemáticas 

examinadas acima, existem grandes possibilidades de que essa técnica cause a 

seguinte impressão: a ciência alcançou seu estado atual através de uma série de 

descobertas e invenções individuais, as quais, uma vez reunidas, constituem a 

coleção moderna dos conhecimentos técnicos. O manual sugere que os cientistas 

procuram realizar, desde os primeiros empreendimentos científicos, os objetivos 

particulares presentes nos paradigmas atuais. Num processo frequentemente 

comparado à adição de tijolos a uma construção, os cientistas juntaram um a um os 

fatos, conceitos, leis ou teorias ao caudal de informações proporcionado pelo manual 

científico contemporâneo.15 

Dessa maneira, o estudante acaba não tendo acesso a todo o processo histórico da 

ciência, podendo não ser capaz de refletir sobre o período de Ciência Normal e seu 

Paradigma, nem sobre as Anomalias que causaram a Crise do Paradigma que levou às 

Revoluções Científicas, passando pelas Descobertas Científicas e propostas de novas teorias 

para explicar os fenômenos. Em suma, o estudante recebe, através dos Manuais, um produto 

acabado e pronto para o consumo que, muitas vezes, pode inibir uma reflexão mais extensiva 

acerca dos processos (internos ou externos) inerentes à construção/constituição de uma 

ciência (KUHN, 1962). 

Isso leva também à ideia de uma postura cumulativa de saberes para o 

desenvolvimento da ciência. O que não é verdade. A rejeição de um Paradigma e adoção de 

um novo não estão ligadas ao processo cumulativo de determinada ciência. Para Kuhn, a 

ciência é justamente o contrário: não cumulativa (SOARES, 2016). 

 

 
15 No original: “Because they aim quickly to acquaint the student with what the contemporary scientific 

community thinks it knows, textbooks treat the various experiments, concepts, laws, and theories of the current 

normal science as separately and as nearly seriatim as possible. As pedagogy this technique of presentation is 

unexceptionable. But when combined with the generally unhistorical air of science writing and with the 

occasional systematic misconstructions discussed above, one strong impression is overwhelmingly likely to 

follow: science has reached its present state by a series of individual discoveries and inventions that, when 

gathered together, constitute the modern body of technical knowledge. From the beginning of the scientific 

enterprise, a textbook presentation implies, scientists have striven for the particular objectives that are embodied 

in today’s paradigms. One by one, in a process often compared to the addition of bricks to a building, scientists 

have added another fact, concept, law, or theory to the body of information supplied in the contemporary science 

text.” (KUHN, [1962] 1970: 140) 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vimos que Kuhn desenvolveu uma epistemologia científica que marcou lugar de 

importância e vitalidade dentro dos estudos que veem a ciência numa perspectiva histórico-

filosófica (OSTERMANN, 1996; MORAES, 2009; SOARES, 2016; TOZZINI, 2011). A 

figura 1 a seguir resume muito do que discutimos até aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: processo científico epistemológico de Kuhn na obra A Estrutura das Revoluções Científicas 

 

Fonte: Kuhn ([1962] 1970; 2018). 

De acordo com a figura, podemos resumir o pensamento epistemológico científico de 

Kuhn como um processo cíclico que alterna as etapas, mas retorna sempre para o início de um 

novo ciclo. Assim, toda ciência passa por um período de Ciência Normal, período no qual é 

regida por um Paradigma. Contudo, novos problemas (Anomalias) podem surgir com os quais 

o Paradigma não consiga lidar, então a ciência dá lugar a uma Crise. No período de Crise é 

quando surgem as Descobertas e, consequentemente, as Teorias Científicas que funcionam 
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como respostas à Crise. Tudo isso causa uma Revolução Científica, que, após seu período de 

barulho, passa ao período de Ciência Normal. Dessa forma, todo o ciclo pode se repetir 

novamente. 

Assim, apesar do pensamento de Kuhn já ultrapassar mais de meio século de história, 

ainda pode ser aplicado com solidez nos estudos epistemológicos atuais (OLIVEIRA, 2002) e 

uma prova disso é a possibilidade de enxergar e aplicar esses conceitos às mais diversas 

ciências, sejam elas naturais ou sociais, por exemplo, resguardando suas especificidades e 

peculiaridades (MORAES, 2009).  
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CAPÍTULO 20 
 

A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E SUA 
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Oliveira Silva, Taynara Morais Portal, Gabriel Paixão do Nascimento, 
Maurício Costa dos Reis, Kaléo Andrew Oliveira Romano e Dyego 
Batista Ávila 

 
RESUMO: A Revolução Industrial e seus desdobramentos foram um 

marco histórico para humanidade, haja vista, todas mudanças ocorridas 

no processo produtivo que propiciou transformações na sociedade 

rural e urbana europeia e mundial. O presente artigo vem discutir tal 

processo revolucionário, além dos impactos socioambientais advindos 

pós revolução, e seus resquícios deixados na contemporaneidade, a 

partir de uma análise disciplinar das Ciências Humanas e Biológicas. 
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INTRODUÇÃO 

A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve 

início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, 

causando diversas transformações como  da sociedade rural em industrial, desenvolvimento do 

sistema fabril, utilização de novas energias, mecanização da agricultura e da indústria, novos 

meios de transporte dentre outros. Sendo assim: 

“Tomando-se a Revolução Industrial como marco que revolucionou tanto as relações 

sociais - exercidas entre os homens no desempenho das atividades econômicas e na 

vida social - quanto às bases técnicas das atividades humanas - avanços científicos e 

sua aplicação industrial sob a forma de tecnologia - é possível compreender o processo 

deflagrado de crescente transformação da interação entre a humanidade e o planeta, 

isto é, entre as atividades humanas e a biosfera. ” (Franco, T. & Druck, G; 1998) 

 

Desse modo, houve um significativo desenvolvimento econômico no mundo, mas sem a 

devida preocupação com a natureza. Com a Revolução Industrial, intensificou-se a exploração 

ambiental em busca de recursos naturais para que assim pudesse ser atendida suas diversas 

transformações. Por isso, “após a Revolução Industrial, foi preciso usar mais carvão, petróleo 

e gás, que têm um custo elevado para a produção e transporte até os centros consumidores.” 

(Goldemberg, J; Lucon, O, 2007). Consequentemente, houve um aumento na eliminação de 

poluentes nas chaminés das fábricas liberando grandes quantidades de resíduos tóxicos na 

atmosfera ocasionando a contaminação do ar. 

Vale ressaltar que muitos dos fenômenos climáticos que estão ocorrendo em nosso 

cotidiano advém do progresso alcançado a partir da Revolução Industrial, e assim entender todo 

o processo podendo abordar de maneira conjunto em disciplinas afins desde História, 

Geografia, Química, Biologia e Física, abordado por Trindade (2008), a contextualização 

sociocultural e histórica da ciência e tecnologia associa-se às ciências humanas e cria 

importantes interfaces com outras áreas do conhecimento. 

METODOLOGIA 

Analisar diferentes pesquisas relacionadas a Revolução Industrial, seus primórdios e suas 

consequências em nossa atualidade, mostrando sua relação com as Ciências da Natureza 

(Química, Física e Biologia) e as Ciências Humanas (Geografia, História e Sociologia) e suas 

diferentes abordagens, sendo assim, podendo ser trabalhadas concomitante em sala de aula. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Tópicos a serem abordados nas diversas disciplinas de modo interdisciplinar: 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DAS MÁQUINAS  

A Revolução Industrial pode ser entendida como um conjunto de transformações 

econômicas, sociais e tecnológicas, iniciadas na Inglaterra do século XVIII e se espalhando 

para os demais países europeus ocidentais e EUA ao longo do século XIX. A nível global, o 

sistema capitalista consolidou-se de modo a acelerar o transporte das mercadorias, bem como 

a intensificar a circulação de pessoas, impactando diretamente nas relações de trabalho: surgiu 

aí o novo proletariado urbano, base das futuras revoluções sociais do século XIX1. 

Pioneira neste processo, a Inglaterra possuía condições necessárias para principiar as 

inovações que viriam. Neste sentido, a política de cercamento dos campos e o desenvolvimento 

das máquinas a vapor, foram elementos sine qua non 2neste processo. O invento da máquina a 

vapor, no século XVIII, é creditado ao escocês James Watt, nascido em 1736. Watt nasceu na 

cidade de Greenock, inicialmente trabalhou como mecânico em Londres. A partir de 1764, já 

na cidade de Glasgow, passou a trabalhar na universidade reparando instrumentos matemáticos. 

Aproveitando a oportunidade, James Watt passou a estudar as máquinas que realizavam o 

bombeamento para extração do excesso de água das minas de carvão (as máquinas mais 

avançadas, até então). Após árduo estudo e significativas melhorias, em 1769, patenteou sua 

máquina a vapor3. 

Inicialmente, as máquinas inventadas por Watt atenderam as demandas do setor de tecidos 

inglês (considerada a primeira etapa da revolução industrial), assim, o processo de fiar tornou-

se célebre, facilitando a confecção de mais roupas pelos trabalhadores. Em vista disso, há que 

se frisar que os antigos fiadores manuais foram substituídos por profissionais cada vez mais 

especializados. 

Na medida em que o tempo avançava, houve um rearranjo do excedente de capitais 

oriundo das indústrias. Assim, novos setores passaram a ser privilegiados, como as fábricas 

siderúrgicas, extratoras de petróleo e companhias elétricas.  O surgimento das locomotivas e 

 
1 HOBSBAWM. Eric J. As origens da Revolução Industrial. São Paulo: Global Editora,1979. 

2 O que é essencial. 

 
3 HENDERSON, W. O. A Revolução Industrial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1979. 
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navios, à vapor, diversificou e ampliou, ainda mais, o mercado consumidor europeu, chegando 

agora, aos confins do mundo inexplorado na África, Ásia e Oceania4. 

POLUIÇÃO DO AR ATMOSFÉRICO - CHUVA ÁCIDA E AQUECIMENTO GLOBAL 

A chuva é ácida naturalmente, e com o aumento da poluição do ar atmosférico aumenta 

ainda mais a acidez da chuva, causando diversos impactos negativos na região onde há sua 

ocorrência. E esse cenário ganha força a partir da Revolução Industrial, com o aumento 

significativo da poluição do ar, com a liberação de compostos poluentes para o nosso meio, e 

sendo um problema bastante atual. “A Comissão de Saúde e Ambiente da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) tem identificado a poluição do ar como problema de saúde pública já atingindo 

proporções críticas” (WHO, 1994). 

Diversos fatores ocasionam a chuva ácida, porém com o rápido crescimento urbano e com 

o desenvolvimento e expansão das atividades industriais, advindas da Revolução Industrial, 

intensificou diversos fenômenos em nosso planeta, assim como a chuva ácida. Segundo 

Fornaro, A (2006): 

“O crescimento das populações urbanas e dos níveis de industrialização levou ao 

aumento da demanda de energia, causando aumento da emissão de poluentes, sendo 

a combustão de óleos fósseis a principal fonte de poluentes na atmosfera urbana, 

como: dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NO e NO2, chamados NOx), 

monóxido de carbono (CO) e material particulado em suspensão. ” 

 

Além do fenômeno da chuva ácida, os poluentes agravam o efeito estufa e 

consequentemente o aquecimento global, fazendo acelerar diversos fenômenos climáticos em 

nosso planeta, desde ciclones, furacões, tempestades mais intensas, secas prolongadas, 

derretimento de calotas polares, aumento do nível do mar, mudança de temperatura e pH das 

águas, morte de espécies marinhas, extinção de diversos animais e vegetais, entre outros. A 

ONU (2017), Organização das Nações Unidas, propõe alguns objetivos que países do mundo 

tendem a alcançar para podermos viver em harmonia com o planeta, sendo: 

“Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 

impactos; 13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos 

relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países; 13.2 Integrar 

medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais; 

 
4 HOBSBAWM M, E. J. A era das revoluções: Europa 1789-1848. Tradução de Maria Tereza Lopes Teixeira e 

Marcos Penchel. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. 
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13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e 

institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da 

mudança do clima; 13.a Implementar o compromisso assumido pelos países 

desenvolvidos partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima [UNFCCC] para a meta de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano 

a partir de 2020, de todas as fontes, para atender às necessidades dos países em 

desenvolvimento, no contexto das ações de mitigação significativas e transparência 

na implementação; e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima por 

meio de sua capitalização o mais cedo possível; 13.b Promover mecanismos para a 

criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à 

gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, 

jovens, comunidades locais e marginalizadas.” 

 

Entender que todos os processos e acontecimentos desde seus primórdios até os dias 

atuais são fundamentais para compreensão do aquecimento global e os impactos negativos que 

assolam nosso planeta, e que o modelo capitalista , o consumismo, e a degradação ambiental 

acelerada, a tendência é que a temperatura de nosso planeta atinja um aumento maior do que os 

cientistas estipulam, “as previsões de mudanças climáticas em função do aumento de CO2, 

feitas através de modelos matemáticos do clima global (MCG), são catastróficas.” (MOLION, 

L; 1995) 

IMPACTO NA FLORA E NA FAUNA 

O nosso planeta Terra é repleto de uma biodiversidade exuberante com um número 

incalculável de espécies animais e vegetais, que estão sofrendo diversos impactos negativos 

com o aumento da poluição do ar, água e solo, sendo agravadas a partir da Revolução Industrial 

e que, por sua vez, gerou perdas ao longo do tempo e que continua gerando os os mais variados 

tipos de poluição, principalmente gerados pela indústria e agropecuária, crescimento 

populacional e desordenado, veículos automotivos e o consumismo. Os impactos que podemos 

mensurar a respeito da fauna e da flora é citado por Pontes, J (2013) sendo: “a interferência no 

comportamento alimentar e reprodutivo de diversas espécies; a introdução de espécies exóticas; 

a fragmentação de hábitats e a redução, ou a extinção de populações nativas”. 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que, a Revolução Industrial propiciou transformações não somente nos 

campos econômicos e industriais, mas também nas relações sociais, (homem x natureza), que 

por outro lado, trouxe mudanças drásticas no ideal consumista da sociedade e 

consequentemente ao meio ambiente. Este último é o que mais vem sofrendo consequências 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 262



indesejadas, os impactos ocasionados pelo tal progresso da revolução estão cada vez mais 

alarmantes. 

Fauna, flora, o meio ambiente de maneira geral clama socorro. A apropriação de recursos 

naturais para pôr em funcionamento este projeto tem cada vez mais aumentado, e com isso, 

marcas são deixadas ocasionando atualmente grandes impactos em nossa sociedade, a exemplo 

das chuvas ácidas e aquecimento global. Portanto, fica um alerta para mudanças nessas relações 

ambientais para que possamos ter um consumo consciente gerando qualidade de vida às 

gerações posteriores. 
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CAPÍTULO 21 
 

O problema da consciência: uma discussão entre 
Searle e Nagel 

 
Igor Matheus Paiva das Neves Santos e Rodrigo Freitas Costa 
Canal 

 
RESUMO: Nosso objetivo é discutir duas teorias filosóficas que 

respondem ao problema da consciência: qual a natureza e a estrutura 

dos fenômenos mentais conscientes? Com vistas a atingir esse 

objetivo, tratamos das teorias filosóficas de John Searle e Thomas 

Nagel. Concluímos, tentativamente, propondo uma forma de 

confrontar essas duas perspectivas procurando salientar seus 

diferenciais e similaridades. 
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INTRODUÇÃO 

Mesmo com a popularização e alguns avanços nos estudos sobre os aspectos 

filosóficos da mente, ao longo dos anos as questões e discussões filosóficas acerca da 

consciência ainda são um problema em aberto para os estudiosos da área. Filósofos tentam, 

por diferentes teses e métodos, elaborar explicações que sejam consensualmente aceitas e 

contemplem de forma satisfatória os aspectos que englobam a natureza estrutural da 

consciência. Porém, as explicações ou soluções desenvolvidas, até o momento, ainda são 

controversas na discussão e avaliação crítica de cada perspectiva. 

            O presente trabalho tem como intuito evidenciar e contrastar algumas das teses e 

argumentos que buscam clarificar o problema da consciência. Faremos isso por meio do 

contraste entre os programas filosóficos de John Searle e Thomas Nagel.  

            Começaremos abordando a teoria filosófica geral dos fenômenos mentais de John 

Searle, que responde ao famigerado problema mente-corpo e ao, mesmo tempo, propõe uma 

forma de entender fenômenos mentais qua fenômenos mentais: o naturalismo biológico e a 

sua teoria geral da estrutura da consciência, a conjunção do fisicalismo não redutivo com o 

mentalismo. Em seguida, abordamos o tratamento dado por Thomas Nagel ao problema da 

consciência e a sua crítica ao fisicalismo redutivo. Para Nagel, a melhor solução para esse 

problema é a defesa do que se pode denominar de uma teoria dualista e não reducionista da 

consciência. 

 

METODOLOGIA 

            A metodologia filosófica canônica é a revisão bibliográfica crítica e sistemática, em 

que estudamos as teorias filosóficas da consciência de John Searle e Thomas Nagel. Nosso 

intuito é mostrar, por meio do cotejamento das diferentes concepções de ambos os filósofos, 

aspectos que compõe a discussão sobre o problema da consciência. A literatura primária 

consiste no estudo dos textos de Searle e Nagel, enquanto que a literatura secundária está 

voltada para filósofos críticos da pesquisa dos programas de filosofia da mente desses dois 

filósofos. 

 

A TEORIA FILOSÓFICA DA CONSCIÊNCIA DE JOHN R. SEARLE 
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            Searle entende que, para os estudos dos fenômenos mentais, a consciência é a noção 

mental central, pois ''[...] de uma maneira ou de outra, todas as outras noções mentais – como 

intencionalidade, subjetividade, causação mental, inteligência etc. – só podem ser plenamente 

compreendidas como mentais por meio de suas relações com a consciência [...]'' (SEARLE, 

2006, p. 125-126). O argumento, em resumo, de que é a noção mental central é o seguinte, 

que é baseado parcialmente no chamado princípio de conexão. O princípio de conexão é a 

ideia segundo a qual fenômenos mentais são, em princípio, acessíveis a consciência. Da 

mesma forma que precisamos entender a consciência para explicar fenômenos mentais que 

são acessíveis a consciência, porque quaisquer fenômenos mentais conscientes possuem as 

propriedades da subjetividade, qualidade, unidade e serem internamente acessíveis ao ser em 

questão, da mesma forma, precisamos apelar ao nosso entendimento da consciência para 

entender, por contraste (isto é, fazendo uma derivação desse contraste), aqueles fenômenos 

mentais que não são acessíveis à consciência, porque não temos um acesso direto e exclusivo, 

ao menos empiricamente ainda, do inconsciente, não temos experiências conscientes de 

fenômenos mentais inconscientes. Consequentemente, explicações e proposições sobre 

fenômenos mentais não acessíveis à consciência são derivadas de explicações e proposições 

acerca de fenômenos mentais conscientes. 

            Pelo fato de as pesquisas acerca da consciência ainda estarem no começo, com isso 

tornando impossível uma definição essencialista, ou mesmo com uma veia aristotélica por 

gênero e diferença, da mesma, Searle argumenta que seria melhor fazermos uso de uma 

definição de senso comum por analogia, baseada na ideia de que a consciência é análoga a um 

interruptor de luz liga-desliga com reostato: se o interruptor está ligado, estamos conscientes, 

e se estamos conscientes, há variadas formas de estarmos conscientes; e se o interruptor está 

desligado, estamos inconscientes. Além disso, para Searle (2006, p. 133), a consciência é uma 

característica biológica ordinária do mundo que existe como fenômeno natural e biológico, 

tanto em cérebros humanos quanto em determinados animais. 

                       Há três características gerais essenciais que são atributos da consciência, isto é, 

existem três características intrínsecas a qualquer fenômeno da consciência, que a diferencia 

de outros fenômenos biológicos: a qualidade, a unidade e a subjetividade. Ou seja, ela é um 

fenômeno interno, qualitativo e subjetivo.  

            A qualidade, para Searle, é baseada na ideia de que todos os estados conscientes ou 

pensamentos possuem um caráter qualitativo individual (ou denominado por outros estudiosos 

como qualia), ou seja, ''[...] cada experiência consciente produz certa impressão'' na própria 

experiência consciente de um dado ser (ALMADA; CARDOSO, 2013, p. 239). 
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A subjetividade – que é a característica mais importante para Searle – pode ser 

entendida com base na ideia de que cada estado consciente é experimentado por um 

organismo vivo animal ou humano. Sendo assim, algo necessariamente particular ou subjetivo 

de cada indivíduo.  

            A terceira características é unidade, que pressupõe a concepção de um campo 

unificado da consciência. A ideia é a seguinte: todos os fenômenos mentais acessíveis à 

consciência são experimentados pelos sujeitos num campo unificado, singular e todo coerente 

(SEARLE, 2000, p. 54). 

             Essas seriam as três condições mínimas, embora necessárias e não suficientes, que 

qualquer teoria da consciência tem de ter como alvo se pretende ao mínimo esclarecer a 

natureza da consciência. Isto é, são três propriedades que estão presentes em todos os 

fenômenos como nossos estados de consciência. Mas Searle também lida com um aspecto 

mais geral da consciência a qual denominou de características estruturais globais: além de 

propor uma teoria da essência da consciência baseada nas noções de qualidade, subjetividade 

e unidade, propõe uma teoria geral ''(...) das características estruturais globais da 

consciência normal, de todo dia (...)'' (SEARLE, 2006, p. 184). Nessa teoria, a consciência 

possui estrutura bem complexa que engloba aspectos mais específicos, e na obra Mente, 

linguagem e sociedade (2000), discute onze dessas características psicológicas globais. As 

noções mentais de subjetividade, qualidade e unidade fazem parte dessa família da estrutura 

da consciência, mas como já as apresentamos, embora estejam inclusas na descrição dessas 

características estruturais globais, não as explicaremos novamente. Assim, além dessas três 

propriedades globais, há ainda mais oito. 

             A intencionalidade é uma dessas propriedades globais da consciência, que é a 

capacidade de nossos estados conscientes de referirem-se, serem direcionados a objetos e 

estados de coisas do 'mundo. Há dois modos fundamentais e primitivos de intencionalidade, 

duas formas básicas de fenômenos mentais intencionais, que são a percepção e a ação: o 

primeiro é ''[...] o modo cognitivo, em que representamos como as coisas são [...]'', e a 

segundo é ''[...] modo volitivo ou conato, no qual representamos como gostaríamos que 

fossem, ou como estamos tentando fazer com que se tornem [...]'' (SEARLE, 2000, p. 55). 

            A quinta característica global e estrutural da consciência é o humor. No sentindo de 

que, segundo Searle (2000, p. 56), ''[...] todos os nossos estados conscientes nos vêm quando 

estamos com um determinado humor'', todos os estados conscientes tem uma forma aspectual 

que inclui um determinado tipo de humor. 

            Já a sexta propriedade é que os nossos estados conscientes são sempre estruturados e 
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coerentes, e não desestruturados e incoerentes. ''Nossas experiências, por exemplo, são 

sempre experiências estruturadas e coerentes” (CANAL; MORAES, 2009, p. 268). É 

importante salientar que, embora Searle considere essa característica seja da consciência em 

geral, essa é uma propriedade dos estados conscientes normais, do dia-a-dia. 

            O fenômeno denominado por Searle dede atenção faz parte dessa estrutura, e faz com 

que a consciência possua graus variados de atenção. Para Searle (2000, p. 57), ''Em qualquer 

experiência consciente, precisamos distinguir, no interior do campo de consciência, o centro 

de nossa atenção de sua periferia, e normalmente somos capazes de deslocar nossa atenção 

conforme nossa vontade''. A metáfora paradigmática da atenção como um fenômeno que 

caracteriza a estrutura da consciência é a lanterna: nossa capacidade se sermos conscientes é 

limitada, e não temos consciência de tudo, e por isso precisamos focar nossa atenção em 

determinadas coisas, e esse foco determinar aquilo que está no centro de nossa atenção e na 

periferia. 

            O oitavo aspecto são as condições fronteiriças e estão relacionados com as concepções 

de centro e periferia que são produzidos pelos graus de atenção. A propriedade das condições 

fronteiriças é que todos os estados mentais emergem como estados conscientes definindo o 

posicionamento no tempo e no espaço do agente em questão emergem com o aspecto tornar o 

agente consciente de sua localização no espaço e no tempo. Assim, as condições fronteiriças 

estão ligadas, de certa forma, com a ideia de localização espaço-temporal. Para Searle (2000, 

p. 57), ''Cada um de nossos estados conscientes vem com um sentido de nosso próprio 

posicionamento no espaço e no tempo, mesmo que o posicionamento em si não seja um 

objeto intencional de nossa consciência''. 

            O nono aspecto, segundo Searle (2000, p. 57) são os graus de familiaridade, a ideia 

segundo a qual que todas as nossas experiências conscientes emergem com vários graus de 

familiaridade. Nossa experiência das coisas tem uma continuidade, um espectro, que vai da 

mais familiar a mais estranha. 

            A décima característica é o que Searle denomina de transbordamento, a ideia segundo 

a qual nossas experiências conscientes referem-se sempre a algo além delas, nunca em si e por 

si mesma. Isto é, ''Nunca temos apenas uma experiência isolada: ela sempre se prolonga para 

outras experiências além dela mesma. Cada pensamento que temos nos faz lembrar outros 

pensamentos. Cada visão que temos faz referência a coisas não vistas'' (SEARLE, 2000, p. 

58). Os estados conscientes sempre surgem de forma integrada com outros estados 

conscientes, como uma rede. 

            Por fim, a última característica estrutural e global da consciência é de que os estados 
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conscientes são sempre prazerosos ou desprazerosos ou os dois ao mesmo tempo. Qualquer e 

todo tipo de processo e estado mental consciente vem acompanhado com a sensação de 

prazer/desprazer. 

 Um último aspecto que pretendemos enfatizar do programa de filosofia da mente de 

Searle é a sua ideia da naturalização da consciência. Searle desenvolveu uma teoria geral que 

explica como todo e qualquer tipo de fenômeno mental pode ser naturalizado, que denominou 

de naturalismo biológico. Essa teoria lida especificamente com o famigerado problema 

mente-corpo. Em resumo, a naturalização da consciência searleana pode ser interpretada 

como uma conjunção de cinco teses:  

1- A consciência consiste em estados e processos internos, qualitativos e subjetivos. 

Consiste, por essa razão, em um fenômeno biológico com uma ontologia de 

primeira pessoa. 

2- Por ser um fenômeno com uma ontologia de primeira pessoa, a consciência não 

pode ser reduzida a fenômenos de terceira pessoa, fenômenos físicos. 

3- A consciência é, acima de tudo, um fenômeno biológico e os processos 

responsáveis pela mesma são processos biológicos.  

4- Os processos conscientes são causados por, e realizados em processos 

neurobiológicos de nível inferior que ocorrem no cérebro. 

5- A consciência consiste em processos de nível superior produzidos na estrutura do 

cérebro.  

6- Até onde sabemos, não existe, em princípio, nenhuma razão para não podermos 

construir um cérebro artificial que também cause e tenha consciência (2000, p. 41).   

   

A TEORIA FILOSÓFICA DA CONSCIÊNCIA DE THOMAS NAGEL 

 

            A tese de Nagel sobre a natureza da consciência foi exposta em seu artigo Como é ser 

um morcego? (1974, p. 435), em que afirma a que a condição necessária e suficiente para um 

dado organismo ter consciência, isto é, o critério que nos ajuda, a saber, o que é a consciência, 

é a ideia de um dado organismo possuir a capacidade de saber o que é ser esse organismo. 

Além disso, a consciência para Nagel consiste em um mistério, e afirma que o motivo que 

pelo qual a relação mente-corpo torna-se um problema filosófico difícil e sem solução 

consensual é a consciência. Nagel se considera um crítico das concepções reducionistas dos 

fenômenos mentais, como por exemplo, o fisicalismo redutivo. Uma das principais falhas dos 

reducionistas (quando tratam sobre o problema da consciência) é não abordar o caráter 
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subjetivo da consciência.  

            Porém, antes de entrar, nesse aspecto da subjetividade, é necessário tratar sobre o que 

se denomina de ''experiência consciente'', que é equivalente a estados mentais conscientes, em 

resumo, consciência. Nagel endossa uma perspectiva que a consciência é um fenômeno 

manifestado em muitos níveis da vida animal – no entanto, sem total comprovação da sua 

existência pelo fato da dificuldade de conseguir provas – e que pode ser compreendido como 

algo como ser um dado organismo em especifico. Assim, para Nagel, entender a natureza da 

experiência consciente (a consciência) equivale a tentarmos entender ''o que é ser para um 

dado organismo''. O que é ser para um dado organismo significa que um organismo que tem 

estados/processos mentais conscientes são capazes de experiências de si mesmo e do mundo, 

saber como é ser esse dado organismo. Como o próprio filósofo argumenta, algum ser tem 

experiências conscientes se e somente se um dado espécime de animal ou organismo vivo é 

capaz de ter uma ciência de como é ser esse mesmo organismo, como é ser (viver como) um 

dado organismo: 

Mas, independentemente das múltiplas formas possíveis, o facto de um organismo 

ter um mínimo que seja de experiência consciente significa, basicamente, que há 

algo que é como ser esse organismo. Pode haver outras implicações relativas ao 

modo de experiência; pode até mesmo (embora eu duvide) haver implicações no que 

diz respeito ao comportamento do organismo, mas, fundamentalmente, um 

organismo tem estados mentais conscientes se e só se houver algo que é 

como ser esse organismo — algo que é como para o organismo. (NAGEL, 1974, p. 

436) 

      

            O que significa como é ser um dado organismo é exatamente a característica que 

Nagel chama de caráter subjetivo da experiência. O filósofo também considera ser o principal 

aspecto dos fenômenos mentais. Consequentemente, é uma característica dos fenômenos 

mentais que não pode ser deixada de lado, não à toa considera ser um erro das teorias 

fisicalistas reducionistas, a redução dos fenômenos mentais a simples fenômenos físicos. 

            Para deixar mais claro o aspecto do caráter subjetivo da experiência consciente, Nagel 

(1974, p. 438) busca argumentar por analogia tomando como exemplo os morcegos. No 

sentido de que mesmo acreditando que os morcegos possuam experiência com alguma 

proximidade com a espécie humana, os mesmos possuem uma forma muito distinta de 

experiência consciente do mundo exterior, por exemplo, por meio de sonar/ecolocalização.  

            O argumento do filósofo propõe que, pelo fato de os morcegos possuírem uma forma 

singular de experienciar o mundo, é impossível para nós humanos saber (nem mesmo com 

nossa imaginação) verdadeiramente o que é ser como é ser um morcego. Ou seja, não é 

possível para nós compartilharmos da mesma experiência subjetiva do morcego. Desse modo, 

fica claro que, para Nagel (1974, p. 437), ''A razão é que qualquer fenômeno subjectivo está 
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essencialmente ligado a um único ponto de vista [...]''.  

           Tarik Prata (2009, p. 147-148) assevera que o sentido que o filósofo aborda esse ponto 

de vista ''[...] não diz respeito à vivência individual, não é subjetivo no sentindo de particular a 

um único individuo, mas é o modo como uma espécie percebe a realidade à sua volta''. 

           Dessa forma, para Nagel (1974, p. 444), se for correto pensar que o caráter subjetivo da 

experiência está ligado a um único ponto de vista, então isso implica que é sem sentindo a 

concepção de uma redução psicofísica – ou seja, reduzir pontos de vista individuais a 

propriedades físicas mais gerais, pontos de vistas de terceira pessoa. Isso porque, se 

desprezarmos pontos de vistas específicos de sujeitos que possuem experiência consciente, 

em detrimento de uma maior objetividade, consequentemente isso implicaria na 

impossibilidade de compreendermos melhor a natureza da experiência consciente seja de 

animais humanos ou não humanos. 

           Embora critique o fisicalismo redutivista, Nagel considera crucial uma análise do 

caráter subjetivo da experiência consciente de uma forma objetiva, e o faz também para 

confrontar o dualismo de substância cartesiano. Sua proposta é, com intuito de incitar 

filósofos na criação de novos conceitos, um novo método denominado pelo autor como uma 

fenomenologia objetiva: ''[...] Embora provavelmente ela não explicasse tudo, o seu objectivo 

seria o de descrever, pelo menos de forma parcial, o carácter subjectivo de experiências numa 

forma que fosse compreensível a seres incapazes de ter essas experiências'' (NAGEL, 1974, p. 

449). 

            Desse modo, o filósofo norte-americano tenta desenvolver uma teoria em que tanto os 

aspectos físicos quantos mentais sejam inseridos em uma mesma realidade e que, por 

conseguinte, proporcione que aspectos físicos da experiência e aspectos subjetivos da 

experiência sejam mais compreensíveis, por meio de uma descrição e explicação objetiva. 

Porém, Nagel (1974, p. 450), pondera que antes de pensar se a sua proposta para uma teoria 

física do mental está certa ou errada, é necessário discutir e solucionar o problema geral da 

subjetividade e da objetividade, pois só assim será possível avançar no problema da relação 

mente-corpo, cuja maior dificuldade é o problema da natureza da experiência consciente. 

 

DISCUSSÃO 

 

            Este capítulo tem como objetivo central tratar do debate do problema da consciência 

entre as teorias filosóficas da consciência tanto de John Searle quanto de Thomas Nagel.  

            Iniciando com as considerações de Searle, em A redescoberta da mente (2006), 
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compreende que, pelo fato de as pesquisas acerca da consciência ainda estarem no começo, 

com isso, tornando impossível uma definição geral da mesma, Searle argumenta que seria 

melhor usar uma definição de senso comum. Desse modo, a consciência é, em resumo, uma 

característica real biológica ordinária do mundo, um fenômeno natural e biológico, que ocorre 

tanto em cérebros humanos quanto em determinados animais não humanos. Para Searle, a 

consciência é a noção mental central que nos ajudaria a esclarecer todos os outros tipos 

específicos de fenômenos mentais. 

           Ademais, tanto Canal e Moraes no ensaio Chalmers e Searle nos estudos da 

consciência: algum avanço? (2009) quanto Cardoso e Almada no artigo O que é 

consciência? uma análise a partir da perspectiva de Searle sustenta que as três 

características da consciência da filosofia da mente de Searle, que diferenciam dos outros 

fenômenos biológicos, é um fenômeno interno, qualitativo e subjetivo. Além de apresentarem 

as característas estruturais globais da consciência.   

           Além disso, na obra Mente, Linguagem e Sociedade (2000) Searle argumenta, a 

respeito do problema mente-corpo, que tanto o materialismo quanto o dualismo devem serem 

rejeitados junto com as categorias conceituais entendidas e empregadas de forma 

equivocadas, pois para ele ''[...] tanto o dualismo quanto o materialismo se baseiam em uma 

série de pressuposições falsas'' (SEARLE, 2000, p. 39). 

            Como forma de solucionar o problema mente-corpo – que é explicar qual a existência 

da relação causal entre o cérebro e a consciência-, o filósofo, na obra Intencionalidade, 

promove uma forma de explicação da naturalização da consciência, na qual ele denomina de 

naturalismo biológico. Searle, sugeri que ''[...] os estados mentais são ao mesmo tempo 

causados pelas operações do cérebro e realizados na estrutura cerebral (e no resto do sistema 

nervoso central)''. (SEARLE, 2002, p. 367). Isto é, a consciência é um fenômeno biológico, 

assim como qualquer outro, que é causado por processos cerebrais e é uma característica de 

nível superior do sistema cerebral. 

             Já para Nagel (1974) a subjetividade está sempre ligada a um único ponto de vista. 

Tarik Prata (2009, p. 147-148), no artigo Pode-se explicar a consciência através de 

processos cerebrais? Os argumentos de John Searle contra a concepção de Thomas 

Nagel expõe qual o sentindo que o filósofo norte-americano aborda esse ponto de vista: ''(...) 

não diz respeito à vivência individual, não é subjetivo no sentindo de particular a um único 

indivíduo, mas é o modo como uma espécie percebe a realidade à sua volta''. 

            Ademais, Nagel (1974), reforçando a sua crítica ao fisicalismo, discorre que pelo fato 

de a compreensão do caráter subjetivo da experiência depender de um ponto de vista único, 
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torna-se sem sentindo a possibilidade de uma redução psicofísica. Se tentarmos reduzir esses 

pontos de vistas específicos em favor de uma concepção objetiva, iriamos, ao invés de nos 

aproximarmos da compreensão da natureza da experiência humana, nos distanciarmos da 

mesma. 

            Desse modo, Nagel (1974), propõe uma fenomenologia objetiva – a partir da ideia de 

que é necessário entender o mental de forma mais objetiva e deixar de lado, um pouco, o 

problema da relação mente e corpo. Na qual, mesmo que dessa conta de explicar tudo, poderia 

descrever, pelo menos parcialmente, o caráter subjetivo da experiência (de forma mais clara) 

até os seres que não tem a capacidade de experienciar essas mesmas experiências. 

            Mesmo sendo disputável a defesa do mentalismo, a tese segundo a qual os estados e 

processos mentais são reais e partes ordinárias do mundo e que não podem ser redutíveis 

ontologicamente a processos físicos, ambos Searle e Nagel nos fornecem dois exemplares de 

teorias filosóficas que buscam explicar o caráter mental dos processos mentais: uma teoria do 

mental qua mental.  

Inclusive, outro ponto de similaridade é a defesa de ambos os filósofos de que o erro 

fundamental das teorias fisicalistas é justamente não considerar como prima facie correto 

partirmos da analise dos próprios fenômenos mentais (PYKA, 2004, p. 292), a análise do 

mental qua mental. Apesar de usarem expressões distintas para explicar um aspecto 

fundamental e intrínseco aos estados mentais conscientes, como a ideia de ontologia de 

primeira pessoa (subjetividade ontológica) de Searle, e a ideia de ponto de vista particular de 

Nagel, essas duas formas distintas de teorização tem como alvo o mesmo fenômeno que é a 

subjetividade dos fenômenos conscientes (PYKA, 2004, p. 292). 

Outro ponto em comum, embora aqui não tenha sido abordado de forma direta e mais 

detalhado, é a visão de ambos os filósofos de que o fisicalismo redutivista e o dualismo de 

substância clássico não conseguem fornecer uma imagem completamente correta da ontologia 

dos fenômenos mentais e como podem ser entendidos como partes naturais do mundo físico e 

que se enquadre também, ao mesmo tempo, com nossa visão cientifica de mundo. Ambas as 

soluções dessa problemática recorrem a uma versão de fisicalismo não redutivo, e, 

consequentemente, ambas as visões consideram que tanto o dualismo de substância quanto o 

materialismo estejam parcialmente equivocados. 

 A teoria da consciência de John Searle se diferencia em alguns detalhes com a sua 

defesa de que a consciência deve ser entendida como um aspecto vital e ordinário da 

existência humana e de outros animais não humanos é parte da história da evolução biológica 

de seres humanos outros animais não humanos. Tal diferença se acentua com a forma 
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searleana de naturalizar os fenômenos mentais com a sua proposta de redução causal que, para 

Searle, consiste numa redução apenas metodológica e não ontológica: no naturalismo 

biológico, processos mentais são causados e realizados por processos físicos neurobiológicos. 

As capacidades causais dos fenômenos mentais podem ser redutíveis causalmente ás 

capacidades causais dos processos neurobiológicos. 

 Outra diferença é que a teoria da consciência de Searle se atém a mais detalhes da 

natureza e estrutura da consciência, ou como Pyka (2004, p. 292) sustenta, ''(...) a 

conceituação de Searle dos fenômenos mentais é mais extensa do que a de Nagel (...)''. Além 

de caracterizar três aspectos intrínsecos a todos e somente a fenômenos da consciência, Searle 

oferece uma teoria geral da estrutura da consciência, elencando 10 categorias de fenômenos 

da consciência. 

 Outro aspecto diferencial de Nagel é a sua visão sobre a natureza da consciência. 

Consciência implica em estados mentais com subjetividade, e a subjetividade dos estados 

mentais conscientes, por sua vez, implica que todos são experimentados a partir de um ponto 

de vista particular ou interno de um organismo (PYKA, 2004, p. 292; NAGEL, 2004). Apesar 

de serem experimentados por um sujeito pelo seu ponto de vista particular, os estados mentais 

conscientes possuem uma capacidade de ir além de si mesmos, no sentido de que a 

consciência humana tem a capacidade de transcender a si mesma e nos permitir ter uma 

compreensão objetiva do mundo. Assim, ao mesmo tempo em que nossos estados conscientes 

estruturam para nós mesmos um ponto de vista particular do mundo, também estruturam um 

ponto de vista objetivo que é independente de qualquer ponto de vista particular, e mesmo do 

nosso próprio, e, consequentemente, é o que Nagel denomina de ponto de vista, ou visão, de 

lugar nenhum (PYKA, 2004, p. 293; NAGEL, 2004). Não atoa a única metodologia filosófica 

capaz de capturar os fenômenos mentais conscientes é a fenomenologia objetiva. 

Metodologicamente, Nagel se distingue no seu foco do caráter subjetivo da experiência com a 

proposta do método da fenomenologia objetiva – que é à base da sua teoria física do mental. 

            Por fim, há que se contrastar que as duas propostas são radicalmente distintas para 

solucionar o problema mente-corpo, embora sejam similares em adotar a estratégia fisicalista 

não reducionista. Por um lado, Searle parte da estratégia fisicalista denominada de 

naturalismo biológico, apesar de ser controverso se essa estratégia não implique em alguma 

forma de dualismo, como Prata argumenta em vários trabalhos, tais como É incoerente a 

concepção de Searle sobre a consciência? (2011), em Dificuldades da concepção de John 

Searle sobre a redução da consciência (2008) e também em Irredutibilidade ontológica 

versus identidade: John Searle entre o dualismo e o materialismo (2009). Por outro lado, 
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Nagel propõe a visão de duplo aspecto para explicar a relação entre mente e corpo, o qual é 

visto por muitos como uma teoria dualista de duplo aspecto ou uma versão de dualismo de 

propriedades, como argumenta Van Gulick (2018), que considera que qualquer versão do 

panpsiquismo implique em um dualismo de propriedades, e Prado (2018). 

 

CONCLUSÃO 

 

            Com base na discussão realizada é possível concluir que ambas as teorias filosóficas 

da consciência de Searle e de Nagel possuem alguns pontos comuns interessantes e 

diferenciais uma em relação à outra. Apesar disso, ambas as teorias não são consideradas 

completamente satisfatórias para todos os filósofos da mente e, além disso, vimos que ambas 

enfrentam problemas conceituais, por implicarem em ideias que podem ser consideradas 

absurdas e logicamente incoerentes. Entender como fenômenos mentais conscientes e 

subjetivos devem se enquadrar como fenômenos do mundo natural ainda é um problema em 

aberto, mais especificamente, entender como fenômenos mentais são produzidos por 

processos neurofisiológicos e neuroquímicos do cérebro sem ignorar suas características 

mentais é um problema de mais de dois mil anos e de difícil solução. 
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CAPÍTULO 22 
 

A PRECARIEDADE E SEUS SENTIDOS NA OBRA VIDA 
PRECÁRIA DE JUDITH BUTLER 

 
Albérico Araújo Sial Neto e Reginaldo Clécio dos Santos 

 
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo perquirir, na obra Vida Precária, 
dois sentidos atribuídos à precariedade. Tal obra se apresenta basilar para as 
reflexões butlerianas no âmbito da Teoria Social, haja vista a atribuição do 
aspecto político e ético ao conceito supracitado. Vale ressaltar, além disso, 
que a precariedade está diretamente relacionada com a noção de 
reconhecimento. Isso porque, as vidas que estão fora dos esquemas de 
reconhecimento são as mesmas vidas cujas mortes não são choradas, não são 
enlutáveis, ou seja, vidas precárias. Com isso, é levada em consideração uma 
ética que concebe como essencial a precariedade do Outro, uma ética que 
pode ser chamada de ética do reconhecimento. Tal ética surge a partir do 
entendimento de que as respostas às violações sofridas devem ter por ponto 
de partida a adoção da condição de vulnerabilidade e a agressão como pilares 
da vida política. 
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INTRODUÇÃO 

A filósofa Judith Butler é uma referência incontornável nos estudos de gênero e 

sexualidade. Em Problemas de Gênero (2017a)1, por exemplo, problematiza-se uma premissa 

na qual algumas teorias feministas estavam (e ainda hoje estão) baseadas: a ideia de que o sexo 

é natural e o gênero é socialmente construído, e ambos estão numa relação. Butler propõe a 

desconstrução do conceito de gênero, o que seria, por conseguinte, a desconstrução da díade 

sexo/gênero. Esse último conceito muitas vezes significa o atributo, a essência, a substância, 

que oferece coerência ao corpo sexuado. Tais categorias, que remetem àquilo que é idêntico a 

si mesmo, só fazem sentido dentro de um regime metafísico2, que também está sendo colocado 

em questão pela autora. Além disso, Butler mostrou que a díade sexo/gênero só funciona dentro 

do humanismo, por causa da própria categoria de sujeito uno que possui o sexo e o gênero. Ao 

que parece, em contraponto a essa metafísica da substância e ao quadro regulatório do 

humanismo, o gênero passa a ser concebido como um fenômeno contextual, que denotaria 

implicitamente um ponto de convergência entre cultura e história, e o sujeito sexuado, por 

consequência, passa a ser entendido como efeito desse ponto de encontro.  

O gênero seria, portanto, uma forma de estilização do corpo, um conjunto de atos 

repetidos dentro de um quadro regulatório. O quadro regulatório, por sua vez, é basilar para a 

existência de gêneros inteligíveis, que são aqueles que “instituem e mantêm relações de 

coerência e continuidade entre sexo, gênero, práticas sexuais e desejo” (BUTLER, 2017a, p. 

43). Assim,  

Os espectros de descontinuidade e incoerência, eles próprios só são 

concebíveis em relação a normas existentes de continuidade e coerência, são 

constantemente proibidos e produzidos pelas próprias leis que buscam 

 
1 É preciso ressaltar que as datas das edições brasileiras das obras de Judith Butler não correspondem às datas de 

publicações originais. Segue as datas de publicação em língua inglesa das obras que serão citadas neste trabalho: 

Gender Trouble (1990) – Problemas de Gênero (2017a); Bodies That Matter (1993) – Corpos que Importam 

(2019); Precários Life (2004) – Vida Precária (2019b); Frames of War (2009) – Quadros de Guerra (2018); Giving 

an Account of Oneself (2005) – Relatar a Si Mesmo (2017c); Notes Toward a Perfromative Theory of Assembly 

(2015) – Corpos em Aliança e a Política das Ruas (2018); Antigone's Claim: Kinship Between Life and Death 

(2000) – O Clamor de Antígona (2014). Na edição brasileira, Quadros de Guerra é publicado antes de Vida 

Precária, mesmo aquele sendo uma continuação, como a própria autora afirma, deste último. Assim, esse 

esclarecimento da ordem das publicações na língua original serve para ressaltar tal conexão de continuidade dessas 

duas últimas obras citadas, haja vista que essa noção de continuidade é essencial para a argumentação que se segue 

neste trabalho. 
2 Em Problemas de Gênero (2017a), os termos “regime metafísico” ou “metafísica da substância” podem ser 

percebidos como um diálogo da autora com a filosofia nietzschiana. Nesse sentido, há o entendimento de que as 

mais variadas ontologias filosóficas desembocam na armadilha do “Ser” e da “Substância”. Os conceitos de “Ser” 

e “Substância” são vistos como armadilha na medida em que são promovidos pela formulação gramatical de sujeito 

e predicado e pela crença de que essa estrutura reflete uma realidade ontológica anterior. Ademais, segundo o 

comentador da filosofia nietzschiana, Michel Haar (1977, p. 17-18), essa formulação constitui “os meios 

filosóficos artificiais pelos quais a simplicidade, a ordem e a identidade são eficazmente instituídas. Em nenhum 

sentido, todavia, eles revelam ou representam uma ordem verdadeira das coisas” (apud BUTLER, 2017a, p. 49).  
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estabelecer linhas causais ou expressivas de ligação entre sexo biológico, o 

gênero culturalmente constituído e a “expressão” ou “efeito” de ambos na 

manifestação do desejo sexual por meio da prática sexual (BUTLER, 2017a, 

p. 43-44).     

Ao argumentar que há práticas reguladoras que geram identidades coerentes por via de 

uma matriz de normas, Butler (2017a) indica que o gênero demonstra ser performativo e os 

personagens artísticos, Drag Queens, revelam isso. A paródia Drag, por sua vez, encena o 

gênero sob formas que chamam a atenção para o caráter construído dessas identidades sexuais. 

Nesse caso, em Problemas de Gênero (2017a) e em Corpos que Importam (2019a), por 

exemplo, o sexo e o gênero são analisados a partir do conceito de performatividade e do 

entendimento do potencial político da paródia.3  

A noção de performatividade denota que “o gênero mostra ser performativo no interior 

do discurso herdado da metafísica da substância – isto é, constituinte da identidade que 

supostamente é” (BUTLER, 2017a, p. 56). Dessa forma, o regime metafísico oferece sentido à 

prática regulatória ao emular a aparente coerência e continuidade da pessoa sexuada, o que 

implica, portanto, o sexo como um mantenedor do gênero, o gênero como reflexo do desejo e 

o desejo como reflexo do gênero. Assim, é possível perceber que tal constatação da filósofa 

aponta “para a conclusão de que gênero não é algo que somos, é algo que fazemos, um ato, ou 

mais precisamente, uma sequência de atos, um verbo em vez de um substantivo, um ‘fazer’ em 

vez de um ‘ser’” (SALIN, 2015, p. 89, grifos da autora). 

Ademais, no que se refere à paródia, ela está presente no pensamento butleriano como 

uma intensificação daquilo que é tido por performatividade. Para destrinchar tal assertiva é 

preciso ressaltar que, ao assumir que o sexo e o gênero são construções ideais que são 

forçosamente materializadas através do tempo, assume-se que essas construções não são uma 

simples condição estática de um corpo, “mas um processo pelo qual as normas regulatórias 

materializam o ‘sexo’ e produzem essa materialização através de uma reiteração forçada destas 

normas” (BUTLER, 2019b, p. 195). Esse processo que necessita de uma constante reiteração 

sinaliza que a  

[...] materialização não é nunca totalmente completa, que os corpos não se 

 
3 Mais comumente utilizada nos estudos literários, a noção de paródia pode ser entendida como uma “inversão 

irônica”. De acordo com Linda Hutcheon (2000, p. 32): “A paródia, […] in its ironic ‘trans-contextualização’ e 

inversão, é repetição com diferença. Uma distância crítica está implícita entre o texto de fundo que está sendo 

parodiado e a nova obra incorporadora, uma distância geralmente assinalada pela ironia”. A paródia, na pós-

modernidade, é uma estratégia de contestação e de distanciamento de certas formas e determinados conteúdos 

literários tidos como tradicionais, trabalhados de outro ponto de vista histórico e estético. Assim, a paródia trabalha 

para pôr em relevo os pontos enrijecidos do que se poderia chamar a “tradição literária” e para renovar tais pontos. 

Do mesmo modo, para Butler, a performance artística da Drag Queen, na forma de uma estilização paródica, 

exagera, inverte, ironiza e, por conseguinte, põe em relevo os elementos coercitivos da performance de gênero, 

repete-os, mas dentro de uma diferenciação que os transcontextualiza. 
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conformam, nunca, completamente, às normas pelas quais sua materialização 

é imposta. Na verdade, são as instabilidades, as possibilidades de 

rematerialização, abertas por esse processo, que marcam um domínio no qual 

a força da lei regulatória pode se voltar contra ela mesma para gerar 

rearticulações que colocam em questão a força hegemônica daquela mesma 

lei regulatória (BUTLER, 2019b, p. 135). 

Com isso, a filósofa aponta para uma prática que parece demonstrar o caráter construído 

das identidades de gênero que se apresentam como necessárias, mostrando, por conseguinte, 

que o gênero em geral é uma forma de performance. A performanc Drag funciona como 

indicador do gênero como sendo performático, é a forma específica que, pelo exagero paródico, 

revela a forma geral do funcionamento do gênero.Como é de se supor, uma das características 

essenciais da paródia Drag é o fato de ocorrer “no interior de uma lei que proporciona 

oportunidades para a ‘encenação’ das identidades subversivas que ela, ao mesmo tempo, 

reprime e produz” (SALIN, 2015, 86). Desta forma, quando há o destaque da disjunção entre o 

corpo do “performer e o gênero que está sendo encenado [performed], algumas performances 

paródicas tais como o drag revelam efetivamente a natureza imitativa de todas as identidades 

de gênero” (SALIN, 2015, p. 93). Portanto, ao imitar, muitas vezes de forma exagerada, o 

gênero, o drag revela a ficção, a estrutura imitativa, do próprio gênero (BUTLER, 2017a). 

Se por um lado Butler trabalha as noções de performatividade e paródia, por outro lado, 

em meados dos anos 2000, especificamente após os atentados de 11 de setembro, é perceptível 

o direcionamento das investigações para a análise da guerra e das políticas neoliberais. Há nessa 

movimentação da filósofa a elaboração teórica de uma crítica aos esquemas normativos de 

reconhecimento de uma vida, que parece circundar o âmbito da ordem simbólica.  

De antemão, é importante esclarecer que, quando o termo crítica é mencionado, 

compreende-se o termo sendo “crítica de alguma prática institucionalizada, um discurso, uma 

episteme4, uma instituição” (BUTLER, 2013, p. 159). Com isso, a crítica não é entendida como 

algo básico ou prática generalizável, mas sim, como sendo capaz de colocar fundamentos em 

questão, de desnaturalizar hierarquias sociais e políticas, de estabelecer perspectivas a partir 

das quais se deve olhar o mundo natural (BUTLER, 2013).5 

Referente à inteligibilidade da vida, Butler elabora o conceito de esquemas de 

reconhecimento, noção que está intrinsecamente relacionada ao conceito de reconhecimento6 

 
4 Ao que tudo indica, Butler utiliza a noção de episteme no sentido foucaultiano. Esse conceito designa “um 

conjunto de relações que liga tipos de discursos e que corresponde a uma dada época histórica” (REVEL, 2005, p. 

41). 
5 Em outras palavras, a crítica envolve estabelecer um distanciamento de qualquer versão naturalizada dos 

esquemas excludentes, e é um movimento de “intervenção que expõe as implicações que tais esquemas têm para 

as perspectivas diferenciais de vivendo e morrendo para várias populações” (BUTLER, 2012, p. 141). 
6 O reconhecimento é um dos conceitos mais abrangentes da filosofia hegeliana. De forma geral, ele envolve não 

apenas a identificação intelectual da coisa como um indivíduo ou como pertencente a um certo tipo de grupo de 
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(Anerkennung) hegeliano. No que diz respeito ao reconhecimento hegeliano, Butler 

compreende que esse conceito se relaciona diretamente com o conceito de autoconsciência e a 

noção de desejo.7 Ademais, ao que parece, a relação entre desejo e reconhecimento se revela 

demasiadamente importante para o pensamento de Butler. Segundo a filósofa, algumas questões 

acerca dessa relação se destacam, a saber,  

Se o reconhecimento sinaliza uma transição para além da luta de vida 

e da dificuldade de morte, e até parece fornecer uma alternativa a essa forma 

de luta, devemos concluir que nada dessa dificuldade permanece com a luta 

pelo reconhecimento? O que eu quero argumentar lá [em Subjects of Desire] 

é que são os esquemas de reconhecimento que determinam em um sentido 

relativo quem será considerado como sendo digno de reconhecimento. 

Podemos chamar isso de distribuição diferencial de reconhecimento 

(BUTLER, 2012, p. 140). 

Em suma,  

Nós ansiamos por reconhecimento ainda que sob formas injuriosas, 

humilhantes ou degradantes [...], porque não ser reconhecido implica em levar 

uma não-existência. Com isso, a dependência do indivíduo do reconhecimento 

constituinte leva a uma espécie de trama trágica e insolúvel. Tornar-se-pessoa 

e ser-injuriado ou ser subjugado são dimensões inseparavelmente interligadas 

de um mesmo processo, que Butler então, consequentemente, designa com o 

trocadilho “subjetivação”, de origem althusseriana/foucaultiana (que 

significa, simultaneamente, tornar-se sujeito e ser subjugado) (JAEGGI, 2013, 

p. 132). 

Desse modo, os esquemas de reconhecimento são entendidos como valorações sociais 

que permitem a intelecção de alguns sujeitos em detrimento de outros. Com isso, as obras de 

Judith Butler, principalmente as escritas após os anos 2000, dentre elas Vida Precária (2019c) 

 
indivíduos, mas também, conota a essa coisa um valor positivo e, inclusive, a expressão dessa atribuição 

(INWOOD, 2013). Dessa forma, ao que parece, na filosofia hegeliana a luta pelo reconhecimento não está 

relacionada ao problema da existência de outras mentes, ou do direito epistemológico a ver o outro como pessoa, 

mas sim, está intrinsecamente relacionada ao “problema de como nos tornamos uma pessoa plenamente 

desenvolvida pela obtenção do reconhecimento de nosso status por parte de outros” (INWOOD, 2013, p. 345 , 

grifos do autor). 
7 A grosso modo, “a autoconsciência como desejo, para ganhar realidade, ensaia o consumo de uma coisa viva” 

(BUTLER, 1987, p. 38). Entretanto, a autoconsciência percebe que, por mais que tenha consumido esse objeto, 

ela ainda mantém uma dependência de tal objeto. Além disso, tal objeto não é o mesmo que a própria vida e, 

portanto, um número potencialmente infinito de objetos vivos deve ser negado para que a autoconsciência obtenha 

o monopólio da Vida que busca, e esse projeto logo parece infinito e fútil (BUTLER, 1987). Com isso, “a 

autoconsciência, portanto, conclui que a vida e os objetos vivos não podem ser totalmente assimilados, que o 

desejo deve encontrar uma nova forma, que deve evoluir da destruição para o reconhecimento da 

intransponibilidade dos outros e das coisas vivas” (BUTLER, 1987, p. 38). A referida intransposição desemboca 

no movimento de negação (Aufhbung). A negação é entendida como “a sequência em desenvolvimento: consumir 

desejo, desejo de reconhecimento, desejo pelo desejo de outra pessoa” (BUTLER, 1987, p. 43). Assim, o encontro 

inicial com o Outro é um projeto narcisista que falha pela incapacidade de reconhecer a liberdade do Outro. Essa 

falha de reconhecimento é ela própria condicionada pela visão do Outro como encapsulante, uma visão que 

pressupõe que o envolvimento extático da primeira autoconsciência é necessariamente auto-aniquiladora. O 

pressuposto filosófico dessa experiência é que a liberdade é uma característica do indivíduo, e que ele pode habitar 

um determinado corpo apenas como propriedade exclusiva desse corpo (BUTLER, 1987). Assim, na medida em 

que o corpo do Outro é visto reivindicando a liberdade, é esse corpo do Outro, portanto, que deve ser destruído. 

Isso porque, “somente através da morte do Outro que a autoconsciência inicial recupera sua reivindicação de 

autonomia” (BUTLER, 1987, p. 49).  
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e Quadros de Guerra (2018a), podem ser lidas em resposta às seguintes perguntas: Como 

alguns corpos estão relegados ao espaço do depreciável e do abjeto, dentro dos limites de 

inteligibilidade? Como funcionam as operações que selecionam quais corpos importam e quais 

não? Por que alguns vivem na esfera do irrepresentável, invivível, inabitável, enquanto outros 

gozam dos privilégios de terem representatividade jurídica, política e semiótica? 

Dito de outro modo, Judith Butler se pergunta incansavelmente pelas condições do 

representável, por signos que, linguísticos ou não, acabam por se referir a signos de outras 

naturezas. Tal busca revela, por conseguinte, a necessidade e o valor ético-político da 

representação semiótica (SANTO, 2015). Vale ressaltar que a matriz de inteligibilidade, ou 

seja, aquela que permite que alguns humanos sejam codificados como tal, é moldada e se 

apresenta inelutavelmente diante dos nossos olhos a partir de um dualismo excludente. 

Em Vida Precária (2019c), a inteligibilidade de uma vida está diametralmente 

relacionada ao conceito de precariedade, pois, quando se acolhe a vulnerabilidade de alguém, 

o que está em questão é o reconhecimento da vida desse alguém; mas quando se explora a 

vulnerabilidade de alguém, esse alguém não está sendo reconhecido como tal. Essa dinâmica 

de reconhecer ou não a vulnerabilidade do Outro se dá por causa das operações de poder que 

delimitam essa possibilidade de enquadramento.  

 

METODOLOGIA 

A investigação bibliográfica será utilizada como método da presente investigação. 

Desse modo, primeiramente, será realizada uma breve explicitação da obra Vida Precária 

(2019c). Com isso, será possível a concatenação entre a noção de precariedade e outros 

conceitos que são basilares para a reflexão aqui pretendida, a saber: vida, luto, violência. No 

tocante ao conceito de vida, será demonstrado que tal conceito está submetido à esquemas de 

reconhecimento, os quais permitem ou não o reconhecimento do Outro como um ser vivo. 

Ademais, a partir disso, será esclarecido que tais esquemas de reconhecimento não só legislam 

quais pessoas serão reconhecidas como vida, mas também àquelas pelas quais pode-se enlutar. 

Dessa maneira, será argumentado que os próprios esquemas de reconhecimento são operações 

políticas. Por fim, será possível a explanação do aspecto ético da precariedade. 

 

VIDA PRECÁRIA 

A filósofa argumenta, em Vida Precária (2019c), que as vidas que estão fora dos 

esquemas de reconhecimento são as mesmas vidas cujas mortes não são choradas, não são 
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enlutáveis, ou seja, vidas precárias. Ademais, há uma distribuição desigual do luto a qual 

“decide quais tipos de sujeitos são e devem ser enlutados, e quais tipos não devem” (BUTLER, 

2019c, p. 13). Com isso, a autora passa a considerar uma ética que concebe como essencial a 

precariedade do Outro, uma ética que pode ser chamada de ética do reconhecimento. Tal ética 

surge a partir do entendimento de que as respostas às violações sofridas devem ter por ponto de 

partida a adoção da condição de vulnerabilidade e a agressão como pilares da vida política. 

Nesse sentido, a proposta de Judith Butler é a de que “uma nova forma de organização política 

seja pensada tendo como princípio o reconhecimento de uma interdependência inevitável e o 

apelo à precariedade da vida” (FREIRE, 2020, p. 190). 

Vale ressaltar que a precariedade se apresenta de dois modos. Por um lado, a 

dependência de outrem revela minha precariedade, haja vista que há dependência de pessoas 

anônimas como sustentáculo da minha vida, sendo essa dependência uma exposição à 

possibilidade de violência. Por outro, as pessoas cujo estatuto de inteligibilidade foi retirado 

são precárias por não serem vistas como vidas, por não serem dignas de luto. Dito de outro 

modo, às pessoas ininteligíveis, muitas vezes por meio de fantasias de dominação, é negada a 

vulnerabilidade primária, o que significa não serem apreendidas como vidas. 

No que se refere ao primeiro modo de entendimento da precariedade, Butler ressalta que 

A violência é certamente uma mancha terrível, uma maneira de expor, 

da forma mais aterrorizante, a vulnerabilidade primária humana a outros seres 

humanos. É a forma pela qual somos entregues, sem controle, à vontade do 

outro, um modo em que a própria vida pode ser expurgada pela ação 

intencional do outro. Na medida em que cometemos violência, estamos agindo 

no outro, colocando o outro em risco, violando o outro, ameaçando expurgar 

o outro. De certa forma, todos nós vivemos com essa vulnerabilidade 

particular, uma vulnerabilidade ao outro que faz parte da vida física, uma 

vulnerabilidade a um chamado repentino vindo de algum lugar que não 

podemos antecipar (BUTLER, 2019c, p. 49). 

Por sua vez, referente à segunda concepção de precariedade, enfatiza-se que “a nossa 

capacidade de sentir o luto em uma dimensão global [é] barrada precisamente pelo nosso 

fracasso em conceber vidas [...] como vidas” (BUTLER, 2019c, p. 32). Desse modo, se torna 

evidente que, em determinados momentos,  

Certas vidas serão altamente protegidas, e a anulação de suas 

reivindicações à inviolabilidade será suficiente para mobilizar as forças de 

guerra. Outras vidas não encontrarão um suporte tão rápido e feroz e nem 

sequer se qualificarão como “passíveis de ser enlutadas” (BUTLER, 2019c, p. 

52). 

Embora Vida Precária seja dividida em duas partes, sendo o prefácio e o capítulo 

“Explicação e Isenção, ou o que podemos ouvir”, pertencente ao primeiro capítulo, enquanto 

os capítulos “Violência, Luto, Política”; “Detenção Indefinida”; “Acusação de Antissemitismo: 
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judeus, Israel e os Riscos da Crítica Pública”; por fim, “Vida Precária”, pertencentes à segunda 

parte, é possível apontar o fio condutor dessa obra: ela se inclina a investigar a configuração do 

representável. A explicitação do fio condutor permite entender que, quando não há 

reconhecimento de uma vida, não há também a possibilidade de essa vida proferir uma 

enunciação. Ou seja, com o não reconhecimento da vida do Outro, também fica excluída a 

possibilidade de reciprocidade de reconhecimento (BOSH, 2015). Portanto, a ausência de 

reconhecimento e a negação de identidade se caracterizam como uma violência radical à vida. 

 

 

Precariedade e Vida 

Quando, em Vida Precária (2019c), indaga-se acerca do que é uma vida, não há o 

objetivo de saber onde se localiza o começo da vida, mas de confrontar uma certa distribuição 

desigual do estatuto de “pessoa”. Trata-se, portanto, de saber em que condições uma “vida 

precária” é tida como merecedora de cuidado e proteção. 

A investigação acerca da vida na referida obra se apresenta a partir de diversas relações 

conceituais. Segundo Butler (2019c), é impossível iniciar tal investigação sem antes perguntar 

sobre a questão do humano. Algumas perguntas são essenciais para nortear tal questão: “quem 

conta como humano? Quais vidas são consideradas vidas? O que concede a uma vida ser 

passível de luto?” (BUTLER, 2019c, p. 40). Ao lançar essas três perguntas norteadoras, a 

filósofa propõe a ideia de enquadramento, haja vista que existe um recorte (uma moldura) que 

possibilita a percepção de algumas vidas como vidas, enquanto tudo aquilo que foge ao recorte 

não é percebido como tal. Além disso, se o enquadramento é tido como uma delimitação no 

campo da imagem, por um ladotal noção é vista como aquilo que direciona o olhar, por outro. 

É por causa dos enquadramentos que determinados posicionamentos políticos 

relacionam a vida às proposições individualistas, antropocêntricas e liberais. Esses 

enquadramentos colocam a dimensão não apenas de uma militância política fechada em um 

círculo de identidade8, mas a dimensão ética da existência do Outro em sua radical alteridade, 

sobretudo esse Outro precário. 

Por sua vez, é por causa desse direcionamento do olhar que surge a indagação acerca da 

incapacidade de os militares mirarem corretamente suas bombas, e não pelo horror da guerra 

 
8 Butler entende a identidade como sendo “um enfeito de práticas discursivas” (2017, p. 45). Em Problemas 

Gênero (2017), por exemplo, a filósofa parece vincular o processo de assumir um sexo ou gênero com a questão 

da identificação e com os meios discursivos através dos quais o imperativo heterossexual possibilita determinadas 

identificações sexuadas e impede ou nega outras identificações. 
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em si, quando uma criança sangrando ou um corpo morto aparece na imprensa(BUTLER, 

2019c). Ademais, para que os olhares sejam direcionados para aquela indagação e não para esta, 

é preciso, previamente, que se tenha uma intuição de que aquelas vidas expostas não têm, ou 

perderam, o estatuto de humanos.  

A percepção de que algumas vidas são concebidas como representáveis está 

intrinsecamente relacionada com o conceito de operações de poder, mais especificamente, 

operações de poder estatal. A utilização desses conceitos, assim como a distinção entre 

operações de poder e operações de poder estatal, explicita o diálogo da pensadora para com as 

proposições foucaultianas. Segundo Foucault (2001), as operações de poder não fazem alusão 

a detentores de poder, sendo elas mutuamente exercidas por todos. Em outras palavras, “não há 

poder que não seja exercido por uns sobre os outros – ‘os uns’ e ‘os outros’ não estando nunca 

fixados num papel, mas sucessivamente, e até simultaneamente, inseridos em cada um dos polos 

da relação” (REVEL, 2005, p. 67). Por outro lado, Foucault (2009) afirma que as “operações 

de poder estatal” se relacionam com a noção de soberania, que é o poder do soberano em decidir 

quais súditos têm direito à vida, e, ao mesmo tempo, com a noção de governamentalidade, que 

é um modo de governar cuja racionalidade tem por princípio a manutenção e o funcionamento 

do Estado. Assim, Butler (2019c) aborda como esses dois últimos modos de exercer o poder se 

encontram em evidência, utilizando como exemplo os cenários de guerra contemporâneos ou a 

situação dos sujeitos presos em Guantánamo.9 

Outrossim, em um breve comentário a Foucault, a pensadora afirma que, no pensamento 

do filósofo, a governamentalidade é concebida considerando as leis como táticas e “sua 

operação é ‘justificada’ através de seu objetivo, mas não por meio de qualquer conjunto de 

princípios anteriores ou funções legitimadoras” (BUTLER, 2019c, p. 120). Portanto, as 

operações de governamentalidade são extrajudiciais e, em contrapartida, não são ilegais. Desse 

modo, quando a lei é tomada como tática, “ela deixa de funcionar como um fundamento 

legitimador: a governamentalidade concretiza o entendimento do poder como irredutível à lei” 

(BUTLER, 2019c, p. 120, grifos da autora). Com isso, a governamentalidade muitas vezes se 

torna o campo no qual a soberania pode surgir. 

A partir do entendimento de como funcionam as operações de poder estatal, torna-se 

possível pontuar que o governo de uma dada população se faz por meio da constituição de um 

grupo de pessoas percebidas como menos que humanos, dando a uns o estatuto de sujeito e 

despersonalizando outros (FREIRE, 2020). No que se refere aos presos em Guantánamo, por 

 
9 No que diz respeito a Guantánamo, ver Vidas Precárias (2019c). 
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exemplo, detidos indefinidamente, eles não são chamados de prisioneiros (prisioner) pelos 

órgãos de Estado. Chamá-los de prisioneiros sugeriria que direitos internacionais reconhecidos 

relativos ao tratamento das pessoas detidas deveriam ser levados em consideração (BUTLER, 

2019c). Ao serem chamados de “detentos” (detainees), tais prisioneiros adquirem um estatuto 

“indefinido” (indefinite), sob o qual a proteção da lei será indefinidamente adiada (BUTLER, 

2019c). Dessa forma, a “detenção indefinida” não exemplifica “uma circunstância excepcional, 

mas sim, os meios pelos quais o excepcional se transforma em norma naturalizada” (BUTLER, 

2019c, p. 91). 

Tal assertiva de Butler se assemelha com a noção de vida nua, de Giorgio Agamben 

(2002, 2008), que expressa uma potencial situação de abertura à morte. Ademais, para o 

italiano, a instituição de poder soberano está estritamente relacionada à inclusão, embora pela 

exclusão, de uma esfera da vida que permanece numa região de indeterminação, a vida nua. 

Dessa forma, para Butler, Agamben argumenta que quando um determinado sujeito é privado 

de seus direitos de cidadania, ele perpassa para uma espécie de “zona de indeterminação, não 

vivendo nem como um animal político vive, em comunidade e ligado por lei, nem morto, 

estando, portanto, fora da condição constitutiva do estado de direito” (BUTLER, 2019c, p. 91). 

Entretanto, apesar da aparente semelhança entre os autores, a pensadora toma uma 

posição crítica em relação ao filósofo italiano, ao mesmo tempo em que se aproxima da 

conceituação dele. Enquanto a noção de vida nua de Giorgio Agamben aparenta ser um 

diagnóstico generalista, Judith Butler sugere – esses parecem ser importantes pontos de 

distanciamento entre os dois filósofos – que há meios de distribuir a vulnerabilidade, a 

exposição ao risco e ao perigo de forma desigual. Além disso, a conceituação de Agamben, 

afirma Butler (2019c), concebe uma vida em que o poder se situa numa posição de 

exterioridade, o que aparenta ser um equívoco, haja vista que os dispositivos encarregados pela 

exclusão de pessoas não são ausentes de poder, mas sim saturados e regidos por ele. 

Judith Butler compreende que a exclusão de determinadas pessoas é realizada por 

determinados dispositivos. Ademais, é possível descrever esses dispositivos sendo o grupo 

heterogêneo que aglomera o dito e o não dito: discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais, filantrópicas (REVEL, 2005), voltados, nesse caso, à exclusão 

de pessoas. 

Se os dispositivos de exclusão são regidos pelo poder, é possível atribuir ao poder o 

aspecto de proteger e vilipendiar vidas de forma discriminada. Assim, atribui-se ao conceito de 

“luto” uma característica delatora, pois o trabalho de enlutamento nos ajuda a lançar luzes sobre 
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uma distribuição desigual de valores sobre a vida. Portanto, o fato de chorarmos uma morte em 

vez de outra, especialmente nos contextos de guerra, adverte-nos de que existem mecanismo 

normativos responsáveis pela regulação do fluxo de distribuição de valores sobre as vidas 

(BUTLER, 2019c). 

Desse modo, Butler deixa evidente que o grau de inteligibilidade de uma vida não é 

dado a priori, “mas produzido no interior de relações de poder, práticas discursivas, normas, 

organizações sociais e políticas” (SILVA, 2017, p. 299). Com isso, a pergunta por uma vida, 

dentro do escopo de Vida Precária, não é respondida de forma vernácula. A filósofa responde 

a tal problema de forma indireta, a partir de estratégias de leitura dos discursos que modelam, 

classificam, hierarquizam e enquadram determinadas vidas em detrimento de outras. Esses 

enquadramentos atuam para diferenciar as vidas que podemos apreender daquelas que não 

podemos (BUTLER, 2019c). Vale ressaltar que o ato de ver é compreendido como algo 

relacionado à tomada de uma posição, tácita ou não, do próprio sujeito que “também está sob 

os efeitos dos enquadramentos de poder” (SILVA, 2017, p. 301). Consequentemente, vida é 

aquilo que, dentro dos limites do representável, é tida como tal. Entretanto, o estatuto de 

inteligibilidade é efeito de normas que produzem e deslocam os termos por meio dos quais os 

sujeitos são reconhecidos (BUTLER, 2019c). Assim, há sujeitos reconhecíveis como vida e 

sujeitos que nunca serão reconhecidos como tal. 

 

Precariedade e Luto 

O luto é um conceito que, principalmente para a psicanálise, é constantemente associado 

com a melancolia. Para Freud (2013), por exemplo, se por um lado, a melancolia é o sofrimento 

causado pela forma psíquica de uma certa ânsia de amor, por outro, o luto seria o afeto normal 

em relação à perda. Entretanto, tanto o luto quanto a melancolia coincidem por serem afetos 

desencadeados por um aniquilamento. Desse modo, é possível destacar uma dissonância 

fundamental entre o luto e a melancolia. Por um lado, o enlutado sofre uma perda real, sabe o 

que perdeu. Por outro lado, o melancólico apresenta um sofrimento intenso de perda, mas sem 

saber o que perdeu. Com isso, no luto, o mundo parece vazio, empobrecido, sem atrativos, mas 

na melancolia é o próprio “eu” que parece desinteressante. Ademais, quando o luto se torna 

melancolia, isso significa que, a grosso modo, o luto não foi bem-sucedido, ou seja, não foi 

possível trocar um objeto de luto por outro.  

Referente ao luto e à melancolia no pensamento freudiano, Butler argumenta que,  

Não tenho certeza se sei quando o luto é bem-sucedido, ou quando um 

trabalho de luto está terminado. [...] Ele [Freud] sugeriu que um luto bem-
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sucedido significava ser capaz de trocar um objeto por outro, mais tarde, 

afirmou que a incorporação do objeto originalmente associada à melancolia, 

era essencial para o trabalho de luto. A esperança inicial de Freud de que uma 

ligação pudesse ser retirada e, em seguida, refeita implicava uma certa 

substituição dos objetos como um sinal de esperança, como se a perspectiva 

de recomeçar na vida se utilizasse de uma espécie de promiscuidade do objeto 

libidinal. Isso é verdade, mas não acredito que um luto bem-sucedido 

signifique esquecer totalmente outra pessoa ou substituí-la, como se a 

possibilidade de substituição fosse algo que poderíamos nos esforçar para 

alcançar (BUTLER, 2019c, p. 40-41). 

Assim, no diálogo com o pensamento de Freud acerca do luto e da melancolia, Judith 

Butler parece encontrar reforços para sua argumentação acerca do regime geral de constituição 

de identidades sociais, a saber, “a servidão na qual nossas relações com os outros nos mantém” 

(BUTLER, 2019c, p. 43). Tal descoberta lhe permite expor as formas como somos atravessados 

por objetos que não conseguimos completamente integrar e que podem se voltar contra nós. 

Por mais que nossa capacidade de sentir luto em uma dimensão global seja 

impossibilitada por causa do nosso fracasso em conceber determinadas vidas como vidas, a 

menção ao luto é necessária, pois cada pessoa sabe, em menor ou maior grau, o que é ter perdido 

alguém. Ou seja, por mais que a capacidade de sentir luto de forma universal seja barrada, o 

luto parece ser algo generalíssimo entre as pessoas. Tal generalidade não se origina da 

existência de uma condição metafísica universalmente compartilhada do que é ser humano, mas 

sim, parece “se originar do fato de sermos corpos socialmente constituídos, apegados a outros, 

correndo o risco de perder tais ligações, expostos a outro, correndo o risco de violência por 

causa de tal exposição” (BUTLER, 2019c, p. 40). 

Falar do humano, para Butler, é também falar dos laços humanos. O apego é parte 

fundamental daquilo que compõe o “eu”. Como argumenta a filósofa, quando alguém passa 

pela situação de perda, além de passar pelo luto da perda, também se torna incompreensível a 

si mesmo. Butler (2019c, p. 42) afirma que “quando perdemos alguns desses laços que nos 

constituem, não sabemos quem somos ou o que fazer”. Isso porque, “talvez o luto tenha a ver 

com concordar em passar por uma transformação (talvez se deva dizer submeter-se a uma 

transformação) cujo resultado final não podemos conhecer antecipadamente” (BUTLER, 

2019c, p. 41). 

Por causa dessa dimensão afetiva do luto, é possível inferir que ele é algo privado, que 

ele exige uma situação de solidão e que, por isso, tem por característica ser despolitizante. 

Entretanto, segundo Butler (2019c), é possível que o luto nos ofereça um impulso para proteger 

os outros da violência que tenhamos sofrido, revelando-se, portanto, público. 

Para que haja melhor entendimento do caráter público do luto, é necessário que seja 

esclarecida a noção de relacionalidade. A relacionalidade pode ser facilmente apreendida 
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quando uma pessoa se propõe a relatar seus laços afetivos, muitas vezes afirmando “ter” uma 

relação com alguém. Na medida em que afirmamos, por exemplo, que “temos” uma relação, 

essa aparente posse transmite a noção de distanciamento e imparcialidade, como se não 

estivéssemos falando de algo que toca na questão do que nos sustenta fundamentalmente. Esse 

distanciamento acerca das relações pode vir disfarçado de opção, fazendo com que haja 

aspectos de imparcialidade. A imparcialidade se demonstra fictícia justamente no momento em 

que há a perda de alguém. Ou seja,  

Não é como se um “eu” existisse independentemente aqui, e então 

simplesmente perdesse um “você” ali, especialmente se o apego ao “você” é 

parte do que compõe o “eu”. Se eu perco você, nessas condições, não apenas 

passo pelo luto da perda, mas torno-me inescrutável a mim mesmo. Quem 

“sou” eu, sem você? Quando perdemos alguns desses laços que nos 

constituem, não sabemos quem somos ou o que fazer. De certa maneira, acho 

que perdi “você” apenas para descobrir que “eu” desapareci também. De outra 

maneira, talvez o que eu tenha perdido “em” você, aquilo para o qual não 

tenho um vocabulário pronto, seja uma relacionalidade composta não 

exclusivamente nem de mim e nem de você, mas concebida como o laço pelo 

qual esses termos são diferenciados e relacionados (BUTLER, 2019c, p. 42). 

De certa maneira, o luto parece revelar o caráter fundamental da relacionalidade. 

Segundo Butler,  

O que o luto exibe, ao contrário, é a servidão na qual nossas relações com os 

outros nos mantêm, de maneiras que nem sempre podemos contar ou explicar, 

que frequentemente interrompem o relato autoconsciente de nós mesmos que 

poderíamos tentar fornecer e que desafiam a própria noção de que somos, nós 

mesmos, autônomos e de que estamos no controle (BUTLER, 2019c, 43). 

O luto exibe nossa relacionalidade, nossa dependência fundamental de um Outro. 

Ademais, essa relacionalidade, no pensamento de Butler, não é entendida apenas como um fato 

descritivo ou histórico de nossa formação, “mas como uma dimensão normativa contínua de 

nossas vidas sociais e políticas, em que somos obrigados a fazer um balanço da nossa 

interdependência” (BUTLER, 2019b, p. 48). Quando há perda de vidas que são reconhecidas 

como tal, há uma mobilização desproporcional de luto e, muitas vezes, de retaliação. Desse 

modo, quando se percebe que, por causa de algumas vidas perdidas, há destruição de estados-

nação, percebe-se que há no luto um aspecto político.10 Evidentemente que as violências são 

motivos para medo e luto, Butler (2019c) não está, em sua obra, relativizando isso. O que a 

filósofa está questionando é se essas experiências de vulnerabilidade precisam necessariamente 

levar a uma experiência militar de vingança. Ou seja,  

Existem outros meios. Se estivermos interessados em deter esses 

ciclos a fim de produzir resultados menos violentos, é sem dúvida importante 

nos perguntarmos o que pode ser feito como política de luto além de uma 

 
10 O aspecto político do luto é uma outra concepção perene nas obras de Judith Butler. A esse respeito, ver 

Antigone's Claim: Kinship Between Life and Death (2000). 
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guerra (BUTLER, 2019c, p. 10). 

Aparentemente, Butler insiste em destacar e reforçar o potencial político do luto. Essa 

insistência ocorre porque a filósofa se propõe a considerar uma perspectiva da vida que “tem a 

ver com a nossa exposição à violência e nossa cumplicidade para com ela, com nossa 

vulnerabilidade à perda e ao trabalho de luto que se segue, e com a busca de uma base para a 

comunidade em tais conduções” (BUTLER, 2019c, p. 39). 

Ademais, há no luto a possibilidade de apreender um modo de despossessão total de 

quem sou, como afirma Butler (2019c). Tal possibilidade não quer dizer que não há autonomia 

do sujeito, mas sim qualifica a reivindicação de autonomia ao recorrer à sociabilidade 

fundamental da vida física, às maneiras pelas quais estamos, desde o começo e em virtude de 

sermos corpos físicos, já lançados além de nós mesmos, e implicados em vidas que não são 

nossas (BUTLER, 2019c).  

Destarte, Butler afirma a relacionalidade não só como um fato histórico de nossa 

formação, mas também como algo análogo a uma dimensão normativa, uma dimensão contínua 

de nossas vidas sociais e políticas em que somos obrigados a repensar nossa independência 

(BUTLER, 2019c, 48). Dessa forma, seria cabível considerar o lugar da violência em nossas 

relações, “pois a violência é, sempre, uma exploração desse laço primário, desse modo primário 

no qual estamos, como corpos, fora de nós mesmos e uns pelos outros” (BUTLER, 2019c, 48). 

A violência é uma maneira de expor a vulnerabilidade primária humana a outros seres humanos. 

Em outras palavras, é a maneira pela qual somo constantemente entregues à vontade do outro, 

uma forma em que a própria vida, através de uma ação intencional do outro, pode ser expurgada. 

A violência é um agir no outro colocando-o em risco, violando-o e ameaçando-o expurgar 

(BUTLER, 2019c). 

 

Vale ressaltar que, ao insistir em uma vulnerabilidade física em comum, Butler (2019c) 

parece estar postulando uma nova base para o humanismo. Entretanto, não é isso que está em 

questão. “A vulnerabilidade deve ser percebida e reconhecida a fim de entrar em jogo no campo 

ético, e não há nenhuma garantia de que isso possa acontecer” (BUTLER, 2019c, p. 64). Isso 

porque, além da vulnerabilidade estar suscetível ao não reconhecimento, há a possibilidade de, 

quando ela for reconhecida, esse reconhecimento ter o poder de alterar o significado da 

vulnerabilidade.  

Desse modo, por mais que a humanização ocorra de maneira diferente por meio de 

normas variáveis de reconhecimento, entende-se que  

A vulnerabilidade depende fundamentalmente das normas existentes 

de reconhecimento a fim de ser atribuída a qualquer sujeito humano. Com 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 291



isso, o reconhecimento da “vulnerabilidade” de uma criança é reconhecido, 

precisamente, o ato do anúncio encena o próprio reconhecimento da 

vulnerabilidade e mostra, portanto, a importância do próprio reconhecimento 

de sustentar a vulnerabilidade (BUTLER, 2019c, p. 64-65). 

É válido ressaltar que,  

Realizamos esse reconhecimento ao realizarmos essa reivindicação, e 

essa é certamente uma boa razão ética para fazer tal reivindicação. Fazemos a 

reivindicação, no entanto, precisamente porque ela não é presumida, 

precisamente porque ela não é honrada em nenhuma das instâncias. A 

vulnerabilidade assume outro significado no momento em que é reconhecida, 

e o reconhecimento exerce o poder de reconstituir a vulnerabilidade 

(BUTLER, 2019c, p. 65). 

Com isso, as normas de reconhecimento são vistas como essenciais para a constituição 

da vulnerabilidade como uma pré-condição do humano. Ademais, o reconhecimento exige que 

cada sujeito reconheça a necessidade mútua do reconhecimento. Ou seja,  

A luta pelo reconhecimento exige que cada sujeito reconheça, na 

reciprocidade, não apenas que o outro precisa de reconhecimento e merece tê-

lo, mas também que cada um, de maneira diferente, está compelido pela 

mesma necessidade, pelo mesmo requisito. Isso significa que não somos 

identidades separadas na luta pelo reconhecimento, mas que já estamos 

envolvidos em uma troca recíproca, uma troca que nos desloca de nossas 

posições, de nossas posições como sujeitos, e nos permite ver que a própria 

comunidade requer o reconhecimento de que estamos todos, de maneiras 

diferentes, lutando por reconhecimento (BUTLER, 2019c, p. 65) 

Portanto, quando a “vulnerabilidade primária” é analisada a partir da teoria do poder e 

do reconhecimento, fica perceptível o fato de que o “eu” não chega a existir sem um “você”, e 

que esses dois são fundamentalmente dependentes de um conjunto de regras de reconhecimento 

que não se originam nem com o “eu” nem com o “você” (BUTLER, 2019c). O que é chamado 

de “eu” é um comprometimento do outro em mim mesmo. 

 

Vida Precária e Violência 

O enquadramento usado para entender a violência surge em conjunto com a experiência 

da violência. Tal enquadramento funciona tanto para impedir certos tipos de perguntas, certos 

tipos de investigação histórica, quanto como um conjunto de justificativas para a violência da 

retaliação. A esse respeito, Butler expõe que, nos Estados Unidos, por exemplo, 

Começamos a história invocando um ponto de vista narrativo em 

primeira pessoa e contando o que aconteceu no 11 de setembro. É essa data e 

a inesperada e completamente terrível experiência de violência que 

impulsiona a narrativa. Se tentarmos começar a história mais cedo, apenas 

algumas opções de narrativas são viáveis. Podemos narrar, por exemplo, como 

era a vida doméstica de Mohammed Atta, se ele era provocado por parecer 

uma garota, onde ele se reuniu em Hamburgo e o que o levou, 

psicologicamente, ao momento em que ele pilotou o avião em direção ao 

World Trade Center (BUTLER, 2019, p. 25). 
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No tocante aos enquadramentos, é crucial, afirma Butler (2019c, p. 24, grifos da autora), 

que eles sejam ressaltados, uma vez que eles decidem, “de maneira contundente, o que podemos 

ouvir, se uma opinião será tomada como explicação ou como isenção, se podemos perceber a 

diferença e suportá-la”. 

A filósofa considera de suma importância ressaltar a vulnerabilidade do outro para 

repensar as categorias políticas e os regimes éticos. Nesse sentido, repensar a vulnerabilidade 

em termos de ética demanda reconhecer a precariedade da vida, isto é, sua característica de 

dependência fundamental e de exposição ao perigo. 

Com isso, se há uma percepção do “eu” dentro do modelo humano, e se os tipos de luto 

público que estão disponíveis desvelam as normas pelas quais o “humano” é constituído para 

esse “eu”, então, parece que somos constituídos tanto por aqueles que enlutamos quanto por 

aqueles cujas mortes negamos, “cujas mortes sem nome e sem rosto formam um histórico 

melancólico do meu mundo social” (BUTLER, 2019c, p. 68). 

De certo modo, a vulnerabilidade ao Outro faz parte de todos nós, de nossas vidas 

físicas. Entretanto, há condições sociais e políticas como a guerra, que exploram ao máximo 

essa vulnerabilidade. A situação de guerra serve como exemplo do que se chama de distribuição 

geopolítica da vulnerabilidade. Nesses casos, há uma negação da vulnerabilidade por meio de 

uma fantasia de domínio que alimenta os instrumentos de guerra; em contrapartida, há na 

negação dessa vulnerabilidade a exploração ao máximo da vulnerabilidade do Outro até o ponto 

em que esse Outro perde seu estatuto de inteligibilidade (BUTLER, 2019c). 

Com isso, Butler propõe a avaliação crítica da distribuição desigual da vulnerabilidade, 

voltada à compreensão de que não há vidas mais vulneráveis que outras. Ou seja, a crítica 

serviria para que nos fosse intuída a oposição às “condições em que certas vidas humanas são 

mais vulneráveis do que outras e, assim, certas vidas humanas provocam mais luto do que 

outras” (BUTLER, 2019c, p. 51). 

Ademais, a crítica tem um trabalho a ser feito, que é o de nos devolver o humano onde 

não esperamos encontrá-lo, em sua fragilidade e nos limites de sua capacidade de fazer sentido 

(BUTLER, 2019c). Desse modo, há na crítica a possibilidade de afloramento da solidariedade, 

haja vista que há nela a apreensão de uma vulnerabilidade em comum (BUTLER, 2019c). Essa 

vulnerabilidade em comum é uma concepção mais geral do humano, que engloba a 

possibilidade de erradicação total do nosso ser e o apoio para as vidas. Dito de outro modo,  

[...] há uma concepção mais geral do humano com a qual estou tentando 

trabalhar aqui, na qual somos, desde o início, mesmo antes da própria 

individualização, e em virtude de exigências físicas, entregues a algum 

conjunto de outros primários: essa concepção significa que somos vulneráveis 
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àqueles que somos jovens demais para conhecer e julgar e, portanto, 

vulneráveis à violência; mas vulneráveis também a um outro tipo de contato, 

um que inclui a erradicação do nosso ser, de um lado, e o apoio físico para 

nossas vidas, de outro (BUTLER, 2019c, p. 51). 
 

Muito embora Butler se refira à essa vulnerabilidade humana comum, a autora 

demonstra estar ciente da impossibilidade de recuperar a origem dessa vulnerabilidade. Isso 

porque, ela é antecessora à nossa própria formação, “ela precede a formação do ‘eu’” 

(BUTLER, 2019c, 52). Do mesmo modo, a vulnerabilidade não pode ser entendida como uma 

privação, até mesmo naqueles casos em que uma criança é entregue ao abandono: “Tais crianças 

ainda devem ser percebidas como entregues, como entregues a ninguém ou a algum suporte 

insuficiente, ou a um abandono” (BUTLER, 2019c, p. 52).  

A condição de vulnerabilidade primária é explorada, suprimida e negada, muitas vezes. 

Sem que tal assertiva esteja em horizonte, é impossível que se entenda como os humanos sofrem 

opressão. Ou seja, 

A condição de vulnerabilidade primária, de ser entregue ao toque do outro, 

mesmo que não haja um outro ali e nenhum suporte para nossas vidas, 

significa um desamparo e uma necessidade primários, sobre os quais qualquer 

sociedade deve tomar providências (BUTLER, ,2019c, p. 52). 

 

Se vidas que são violentadas numa guerra não são consideradas vidas, então, da 

perspectiva da violência, nunca há violação dessas vidas, haja vista que elas não são vidas. O 

paradoxo está no fato de que, mesmo negadas, as vidas “têm uma maneira estranha de 

permanecer animadas e assim devem ser negadas novamente (ad infinitum)” (BUTLER, 2019c, 

p. 54). Como tais vidas não podem ser passíveis de luto, elas podem ser assassinadas, até 

porque, nesse cenário que beira a distopia, essas vidas continuam a viver, teimosamente. Desse 

modo, “a violência renova-se em face da aparente inesgotabilidade do seu objeto. A 

desrealização do ‘Outro’ significa que ele não está nem vivo nem morto, mas 

interminavelmente espectral” (BUTLER, 2019c, p. 54). 

É contra essa exploração da vulnerabilidade que Butler argumenta. Ao insistir numa 

vulnerabilidade física “comum”, a filósofa visa a um reconhecimento dessa vulnerabilidade, a 

fim de que ela possa adentrar ao campo ético. Vale ressaltar que, por mais que a vulnerabilidade 

seja um valor de possibilidade para a humanização, a filósofa entende que a vulnerabilidade 

depende fundamentalmente das normas existentes de reconhecimento, isso porque a 

humanização ocorre de maneira diferente e por meio de normas variáveis de reconhecimento. 

Toda essa argumentação acerca da precariedade encontra uma espécie de síntese em 

Corpos em Aliança e Políticas da Rua (2018b). É possível dizer que ela percebe, na 

vulnerabilidade, as seguintes dimensões: Vulnerabilidade enquanto resistência; 
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Vulnerabilidade e ética; Vulnerabilidade e relacionalidade (BUTLER, 2018b). No que se 

refere ao primeiro ponto, o sujeito vulnerável entregue às normas não equivale ao sujeito 

passivo. “É nos códigos desse poder assumido que o sujeito pode ensaiar uma esfera possível 

de liberdade e subversão do poder” (DEMETRI, 2018, p. 184). Referente à segunda dimensão 

de vulnerabilidade, a abertura do sujeito às normas variáveis de reconhecimento e a 

relacionalidade o colocam numa posição de dificuldade (e até impossibilidade) de narrar a si 

mesmo. Uma ética, portanto, que passa pela despossessão, coloca o problema da 

comunicabilidade e da relacionalidade em termos mais profundos. Por fim, a vulnerabilidade, 

percebida nos modos da relacionalidade, serve como contra-argumento ao pensamento 

filosófico que concebe o corpo como mera superfície de inscrição. Como já foi dito, a formação 

subjetiva é aberta e sempre entregue ao Outro. 

Portanto, em Vida Precária, percebe-se, na precariedade, certo aspecto político e ético. 

Ora a precariedade é manipulada em guerras, para que aqueles que são considerados inimigos 

não sejam vistos como vidas, o que anula a capacidade de comoção geral, ora ela é necessária 

para entender que há uma dimensão humana em comum que abre espaço para a violência do 

Outro. Ademais, a desrealização da perda, a insensibilidade ao sofrimento humano é o 

mecanismo de realização da desumanização. Esse fenômeno ocorre dentro dos próprios 

enquadramentos sociais. Por isso, o entendimento da generalidade em comum é essencial para 

que se pense numa ética na qual o luto em dimensão geral seja permitido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da explicitação do duplo aspecto da precariedade na obra Vida Precária, a saber, 

o aspecto ético e político, fica possível perceber que há uma operação das molduras de 

reconhecimento do que pode ser considerado vida. Tal esclarecimento é mais que necessário 

para a construção de uma ética na qual o luto se torne presente. Essa ética se demonstra 

primorial para a construção de ações políticas que ultrapassem as barreiras identitárias e que 

fundamente a coalizão como alterantiva a essa barreira, haja vista que, se todos são precários, 

há um ponto em comum que unifica a todos. 

Assim, espera-se que o presente texto possibilite uma ampliação das chaves de leitura 

da obra de Judith Butler, aumentando, por consequência, as discussões hermenêuticas sobre o 

pensamento da filósofa, e contribua para maiores movimentações políticas no campo 

democrático. 
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CONCLUSÃO 

Ao realizar o comentário da obra Vida Precária, lançando luz sobre a dupla 

característica do conceito de precariedade, revela-se a importância dessa obra para o 

pensamento butleriano. Ademais, pontuar que a precariedade é um conceito basilar para o 

pensamento social e político de Judith Butler possibilita releituras de obras anteriores e 

posteriores a Vida Precária levando em consideração as noção de precariedade, vida, Outro e 

reconhecimento, que, aparentemente, sempre estiveram presentes ao longo do conjunto de 

obras filosóficas de Judith Butler, mas que não tinham recebido tanto relevo dos comentadores. 
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CAPÍTULO 23 
 

PRÁTICAS DE ATENÇÃO NO CUIDADO COM IDOSOS 
ADICTOS: UM OLHAR AMPLO E HUMANIZADO NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Tayla Monteiro Queiroz; Matheus Santana Pereira; Raildalha Alves 
Caldeira; Roberto Willyam dos Santos Filho 

 
RESUMO: O presente artigo é uma pesquisa bibliográfica sobre aspectos 
relacionados a adicção de drogas e outras substâncias psicoativas que 
ocorrem principalmente no contexto de pessoas idosas, a fim de compreender 
esse fenômeno diante das experiências vivenciadas por acadêmicos no campo 
de estágio da assistência social no município de Pirapora - MG, sendo 
observado fatores como: a estruturação da rede de atenção psicossocial, a 
atenção e cuidados da família, a preparação dos profissionais no 
equipamentos de serviços da rede, o autocuidado dos idosos entre outros. 
Desse modo, o artigo descreve a necessidade de uma ampliação das 
conceituações e compreensões do uso e consumo abusivo de álcool e outras 
drogas, por pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo descreve o relato de experiência/intervenção durante atividades 

desenvolvidas durante o Estágio Específico II do curso de graduação em Psicologia e tem como 

premissa a ampliação das discussões em torno do saber profissional, face aos desafios 

encontrados na Rede de Atenção Psicossocial e as políticas públicas da Assistência Social na 

cidade de Pirapora - MG, bem como as articulações decorrentes de acolhimento de sujeitos 

idosos com históricos de uso e consumo abusivo de álcool e outras drogas, tendo como 

observação principal a negligência familiar, autonegligência e violação de direitos.  

As experiências vivenciadas durante a prática e desenvolvimento das atividades no 

campo de atuação, tanto da assistência social, como da saúde, apontam a necessidade de uma 

maior articulação da clínica com o social e as políticas públicas ofertadas para esses sujeitos, 

pois, conforme mencionado por Garcia “só a rede é capaz de absorver as reestruturações que se 

anunciam como prováveis e frequentes em períodos de mudanças aceleradas”, (GARCIA, 

2011, p.118). 

Portanto, pensar sobre as políticas públicas de enfrentamento de drogas e de assistência 

social é sobremodo desafiador para todos aqueles que buscam de alguma maneira apontar 

caminhos para um cuidado e atenção psicossocial cidadã para esses usuários dos serviços que 

são ofertados, assim, é necessário, elaborar entre sujeito, família, servidores e sociedade, 

relações que acolham e apontem para tratamento e alternativas que saiam da lógica manicomial. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente artigo se deu por meio da pesquisa bibliográfica em livros de acervo pessoal 

e publicações diversas nos principais sites de textos acadêmicos, a fim de fundamentar as 

conceituações das questões do uso e consumo abusivo de álcool e outras drogas, principalmente 

por pessoas idosas e/ou com deficiência mental ou física. 

Toda essa a literatura analisada e selecionada foi correlacionada as prátcas 

desenvolvidas no decorrer do 2° semestre de 2021, que ocorreram no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) da cidade de Pirapora – MG. Foram 

desenvolvidas atividade como a realização de visitas domiciliares, participações em estudos de 

casos, acompanhamentos de casos com violação de direito constatada. As atividades resultavam 

em articulação de toda rede municipal de assistência, a fim de garantir os direitos dos usuários 

e o acesso aos dispositivos sociais.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com dados apresentados pela Câmera dos Deputados e Centro de Estudos 

e Debates Estratégicos (2017) estima-se que, no ano de 2050, o Brasil terá um maior número 

de idosos comparados às crianças e adolescentes de até 15 anos, e compreender os aspectos 

desse envelhecimento populacional, que tem em seu contexto tradições, mitos, preconceitos e 

dificuldades de aceitação por parte do próprio idoso e da sociedade no todo, levanta uma 

questão importante as serviços que são ofertados a essa população, principalmente quanto se 

tem junto ao processo de envelhecer aspectos como a adicção de substâncias psicoativas que 

possam potencializar essas vulnerabilidades.  

Segundo informações do Ministério da Saúde (2010) o uso e abuso de substâncias 

entorpecentes figura-se na terceira posição de prevalência psiquiátrica, perdendo somente para 

demência e depressão, embora, essa realidade esteja presente na população idosa, poucos 

estudos e pesquisas são realizadas, provavelmente a isso se deve as questões culturais e 

preconceituosas vivenciadas por esse grupo.  

Como percebido durante a realização do estágio, diante das demandas apresentadas no 

contexto da Assistência Social Especializada, principalmente ao que se refere a idosos e pessoas 

com transtornos mentais em uso e consumo abusivo de drogas, apontam para a necessidade de 

fortalecimento de diálogo da própria rede psicossocial, fomento em buscar pesquisas que 

embasem fundamentações teóricas no desenvolvimento das atividades, principalmente no que 

diz respeito a manutenção e garantia dos direitos que são violados, quer seja por negligência 

familiar, autonegligência e/ou outros tipos de violência. 

A clínica no contexto social aplicada a acolher esses cidadãos com registros e relatos 

toxicomaníacos, deve primeiramente buscar ampliar a compreensão das generalidades que se 

encontra as adicções e, como elas apontam para a busca de um tipo de prazer, de uma 

recompensa imediata, a esse respeito Pirlot diz que “A necessidade de uma recompensa rápida 

e de um prazer imediato é um componente importante do perfil do dependente ou “adicto”, tal 

como habitualmente são qualificados os “ados”: eles não conseguem esperar...”, (PIRLOT, 

2014, p.39). É importante pensar que nesse comportamento de consumo, ocorre exatamente o 

que foi pontuado por Bauman ao afirmar que “O corpo consumista/do consumidor é 

“autotélico”, constituindo o próprio fim e um valor em si mesmo”, (BAUMAN, 1925, p.119). 

Para que essa amplitude da satisfação e gozo do sujeito seja compreendido por 

servidores dos equipamentos de atenção psicossocial, deve-se levar em consideração a própria 
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amplitude e generalidade que o termo “adicto” alcança no cenário atual, assim, Pirlot descreve 

um resumo sobre o termo da seguinte maneira: 

 

“Com o termo adicção, a conduta de dependência, que então se fez isenta de uma 

farmacodependência estrita, é estendida a comportamentos cuja natureza adictiva 

parece manifesta, mesmo na ausência de um produto tóxico. Essas adicções 

comportamentais (behavioral addiction), ou adicção sem drogas, descrevem também, 

em nossos dias, as adicções à internet, às compras compulsivas, ao sexo, para alguns 

a bulimia e o conjunto de condutas de risco.” (PIRLOT, 2014, p.36).  

 

Nessa perspectiva, os sujeitos adictos de drogas lícitas e ilícitas, que principalmente 

estão em cenas de uso, “cracolândias”, deparam rotineiramente com a segregação estigmatizada 

por eles, familiares e a própria sociedade. Pensar sobre estigma, é retomar ao sentido do termo 

utilizado desde os tempos gregos, a fim de diferenciar certo tipo de pessoa por meio uma marca 

no corpo, que geralmente era feita com ferramentas e fogo, assim, os sujeitos que desse modo 

se encontravam deveriam ser publicamente evitados, a partir dessas concepções Goffman 

(1988) desenvolveu o termo de Estigma Social, definido como um atributo depreciativo, que 

confere ao indivíduo uma desvantagem social. 

Desse modo, esses lugares de evitação, desprezo, humilhação, onde ocorre as cenas de 

uso, passa a ser o local de maior foco e investida do estado em intervenções, contudo, não há 

efetividade nessas ações porque as políticas públicas não alcançam o modo itinerante das 

relações de uso e consumo abusivo de drogas lícitas e ilícitas, utilizando o que se aplica ao 

“crack”, podemos notar o seguinte: “A “terra do crack” se move em meio e de acordo com todas 

essas contendas e significações e, tal como a percebo, é aí que reside seu fascínio e poder.”, 

(RUI, 2014, p. 263). A terra do álcool, da maconha, da cocaína e tantas outras terras, se movem 

e interagem em todos os aspectos e particularidades que perpassam a vida de um adicto dessas 

substâncias ou outras.  

Diante do desafio contemporâneo, onde o acesso às informações, a velocidade e 

dimensão de seu alcance se torna cada dia mais incalculável é necessário realizar um 

movimento em direção ao que preceitua a reforma psiquiátrica, a fim de garantir o espaço social 

necessário para acolher nesse contexto, não manicomial, a loucura, advinda da adicção de 

drogas. É importante considerar nessa clínica o que foi apontado por SILVA (2015) que uma 

clínica antimanicomial da toxicomania não se pode furtar a questionar os nomes com os quais 

a sociedade define a drogadição e os sujeitos que se intoxicam. 
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Ao se colocar diante desse debate, questionar socialmente essa segregação 

estigmatizante e lógica higienista, diferente apenas, no contexto da sua localização, os lugares 

“cracolândia”, onde são expostas cenas de drogadição, acabam se tornando uma demarcação 

territorial, onde a cidade em um todo, mantém o seu manicômio da exclusão e evitação desses 

sujeitos, onde, SILVA (2018) aponta como sendo a condenação do homem louco à não 

existência, ao desaparecimento e à morte em vida. 

Assim, torna-se imperativo à saúde e a assistência social, principalmente, a articulação 

de uma rede capaz de acolher as questões subjetivas desses sujeitos, por meio, do que Garcia 

aponta como o atendimento múltiplo, que coloca todos os profissionais no mesmo plano, graças 

a destituição do saber, isso, se torna possível, segundo ele, pela hipótese da “clínica implicada 

pelo social apresentar as condições para promover a tal destituição do saber”, (GARCIA, 2011, 

p.126). 

Para muitos, está nesse lugar que a clínica social apresenta é um grande desafio, até 

mesmo na prática diária do fazer profissional, pois, durante muito tempo as instituições que 

deveriam promover e garantir a liberdade desses cidadãos acabam enredando no contexto dos 

serviços, uma nova prática manicomial, onde aspectos subjetivos do sujeito passam a ser 

desconsiderados, quando ocorre movimentos de decisões ou mesmo de construções e 

alternativas para resolução de problemas, sem que o principal, aconteça, que é o ouvir o próprio 

sujeito, a quem se quer intervir. 

Nesse aspecto é importante observar que as ações propostas muitas vezes por 

equipamentos, familiares e sociedade, não retiram o sentido da estigmatização desse indivíduo, 

onde, o distanciamento, abandono e exclusão são as principais formas de evitar o “embaraçoso” 

convívio, para os ditos normais, com esses “loucos da toxicomania”, assim, refletir sobre 

possibilidades de novas formas de tratar a loucura produzida pela drogas em um espaço mais 

acolhedor é preponderante para que o idoso, ou mesmo, a pessoa com deficiência, consiga 

desenvolver aspectos mais saudáveis no desenvolvimento de sua relação de uso e consumo com 

as drogas.  

Uma proposta de intervenção junto a esses indivíduos em uso abusivo de álcool e 

outras drogas seria a redução de danos, que se configura em uma política de saúde que se propõe 

a reduzir os danos de natureza biológica, social e econômica do uso de drogas, respeitando o 

indivíduo e o seu direito de consumir drogas. Considera-se que esta perspectiva representa um 

importante mecanismos de enfrentamento dos atos de exclusão e estigmatização que são 

vivenciados por esses sujeitos, (POLLO-ARAUJO E MOREIRA, 2008).  

 Essa proposta de intervenção, redução de danos, enquanto uma política pública 
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de saúde precisa levar em consideração que a vontade do indivíduo deve ser preservada, 

mantendo-se inclusive o seu direito a consumir as drogas, posicionamento este que deve ir 

contra um pensamento preconceituoso da grande maioria da sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Durante as atividades no campo de estágio, nas pesquisas e estudos realizados para o 

presente estudo nota-se que o envolvimento de pessoas idosas com adicção de substâncias 

entorpecentes tem aumentado significativamente, não bastasse os aspectos físicos e as 

dificuldades enfrentadas por causa das limitações imposta pela idade, somasse a isso os efeitos 

causados pelo uso e abuso dessas substâncias.  

Cabe então enquanto profissionais que atuam na rede de psicossocial, acolher essas 

demandas e, assim, atuar de modo a não ser complacente com atitudes estigmatizantes que 

excluam e segregam as pessoas que se droga, corroborando com esse pensamento, Conselho 

Federal de Psicologia aponta uma mensagem que esses que assim atuam, possam se identificar  

 

“...a nós, meio tortos, que nascemos com a sina de não nos furtamos de tentar ajustar 

um mundo torto; que nos recusamos a ser reduzidos à condição de servidores de uma 

normalização do homem, que não recuamos da posição de testemunhas de uma prática 

e de um pensamento de insubmissão, em que solidariedades se buscam, na construção 

de um tempo melhor...”. (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013, p. 71).  

 

A nós, que escolhemos fazer do saber científico uma forma de não somente esperar 

mudanças, mas propor e atuar de modo pontual na construção de valores, serviços e todo tipo 

de oferta que aponte para uma política pública que não seja estática, mas que esteja em constante 

movimento, a nós, que possamos diante dos encontros e desencontros diários que nos 

atravessam no acolhimento dessas demandas, mantermos firmemente a garantia dos direitos 

dessas pessoas. 
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CAPÍTULO 24 
 

NA PRESENÇA DA DIDÁTICA, DANÇA!: RELATO DE 
EXPERIMENTAÇÕES ARTÍSTICAS NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

 
Marília Frade Martins e Lêda Valéria Alves da Silva 

 
RESUMO: O currículo tido como verdade nas ciências produz efeitos no 
ensino e na formação de professores, uma vez que a didática das ciências não 
se desenvolve de forma autônoma, antes responde a necessidades sociais e 
a momentos históricos. Este trabalho tem como objetivo relatar os efeitos de 
uma experiência docente na disciplina Didática aplicada à formação docente 
em uma turma de Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade Federal 
do Pará pensada a partir de movimentos entre ciência e arte. A cartografia 
dos 32 zines produzidos como trabalho final da disciplina, mostram que os 
movimentos misturam visões de mundo, compondo sentidos e significados 
sobre ser professor, sobre aula e sobre a experiência de aprender. 
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POR UM BALÉ DAS DIDÁTICAS DAS CIÊNCIAS  

 

Ciência. Currículo. Didática. Conteúdo. Metodologia. Materiais. Laboratório. 

Experimento. Formação... Palavras que dizem de caminhos, imagens e sujeitos da Educação. 

Ao pensamento trazem a imagem do sujeito professor de ciências. Ele tem um corpo animado 

pelas descobertas e curiosidades do mundo científico. Ele carrega não só as pastas de 

exercícios e diários de classe, mas também objetos transparentes, substâncias químicas. 

Professor de ciências é também formado para ser um cientista: mais do que um jaleco os une. 

A construção histórica da verdade científica produz efeitos na formação do professor 

de ciências. A articulação entre fatores como a situação político-econômica mundial e 

brasileira; as influências de associações e instituições científicas e de correntes teóricas 

predominantes no ensino (KRASILCHIK, 1987) ditam a noção de ciência, os conteúdos e as 

metodologias que deverão fazer parte da didática do professor.  

Se, na época da Guerra Fria a fim de transmitir os produtos das ciências de forma 

neutra, a metodologia recomendada eram as práticas em laboratórios, atualmente com a 

competição tecnológica, predomina a metodologia de resolução de problemas. Isso quer dizer 

que, a didática das ciências não se desenvolve de forma autônoma, antes responde a 

necessidades sociais e a momentos históricos, por meio dos quais se constroem as verdades 

sobre como ensinar e, assim, como formar professores que ensinam ciências.  

Deste modo, resolução de problemas, checagem de hipóteses, métodos e aulas práticas 

formam uma imagem dos chamados procedimentos metodológicos ideais, ou princípios de 

ação dos professores ao ensinar ciências. De certo, é por meio dos motivos pelos quais 

ensinamos que uma concepção de ciências como verdade e do conhecimento científico como 

a melhor forma de explicar e experimentar o mundo, pode ser percebida (CHAVES, 2007).  

Isto porque as normatizações do currículo e da didática, também, regulam as formas de ver e 

compreender o mundo (WORTMANN, 2001).  

Basta dar o start da segunda-feira que os encontros felizes ficam em espera, que as 

possibilidades de algo nos acontecer (LARROSA, 2015) diminuem drasticamente. Estamos 

condicionados a visões hierárquicas, duras e prescritivas sobre o ensino. Somos decalcados 

em cópias e regras que não admitem variações, movimentos e diferenças (CORAZZA, 2003) 

nas relações com o mundo, com o conhecimento, com os alunos e com o trabalho.  

Assim, nos identificamos com supostas verdades sobre a educação.  Repetimos que 

são as dificuldades ocasionadas pela falta de estrutura na escola que nos obrigam a aulas-culto 

ao quadro branco; que é a remuneração precária e a carga horária excedente que nos deixa 
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passivos à violência, ao desinteresse e às dificuldades de aprendizagens. Cada verdade 

reproduzida materializa um currículo-assentado, uma didática-técnica e uma identidade-

fundamento acostumada, pouco ou quase nada crítica.  

Entretanto, um currículo que não questiona, não relaciona e não permite outros 

caminhos produz sujeitos presos num looping de verdades sobre o trabalho docente, sobre o 

ensino de ciências que valida a si mesmo, “provando” sua existência na afirmação de si, das 

metodologias, dos conceitos, das respostas (CORAZZA, 2003).  

É preciso irromper a causalidade do currículo-assentado e da didática-técnica que 

advogam as verdades sobre como ser professor e ensinar ciências, podendo tornar mecânico e 

prescritivo o fazer pedagógico. É urgente irromper as certezas que condicionam respostas e 

problemas e não abrem espaço para a divergência, o desencontro entre o professor pensado e 

o professor que pensa (CORAZZA, 2003) a si e ao seu trabalho.  

É preciso movimentar o que está fixado como a forma correta de ensinar ciências. E 

borrar as imagens do professor cientista, em laboratórios, neutro ao comunicar as boas novas 

de uma verdade científica. É preciso movimentar os currículos que formam os professores de 

ciências até que se dobrem para o que passa no meio das ditas verdades: para a experiência. 

Pois é o movimento que muda o lugar, a perspectiva, a posição. É o movimento uma 

estratégia de fuga do looping das verdades sobre o ensino. É no movimento que a vida 

acontece e outros nascimentos proliferam.  

Assumir um pensamento que movimente a educação é “resistir a qualquer anseio por 

um estado de graça antes da queda – no capitalismo, no patriarcado, no Nome-do-Pai” 

(CORAZZA, p. 9, 2003). É desconfiar do dito, do todo, do nós, do eu. Um exercício de 

desassossego, de inquietação com o conceito, com a prática e consigo ao mesmo tempo que se 

vê regulado a ensinar os fundamentos, os métodos e os currículos institucionais.   

Assim, questiono como movimentar o currículo da didática das ciências ao ponto de 

compor imagens da educação, misturando visões de mundo, de ciência, de ensino, de aluno, 

de professor? Que composições de outros modos de ensinar, de aprender, de viver são 

produzidas? 

Este texto tem como objetivo relatar os efeitos de uma experiência docente sobre a 

disciplina Didática Aplicada à formação docente ministrada, em Santa Luzia do Pará, à turma 

de Licenciatura em Ciências Naturais do Instituto de Estudos Costeiros da Universidade 

Federal do Pará. 
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MOVIMENTOS 

“Se ao que busco saber nenhum de vós responde, por que me repetis: ‘vem por 

aqui?’”1 . Eu pensava ao organizar o trabalho pedagógico de 45h na modalidade intervalar, 

distribuídas em 11 aulas em caráter intensivo, em uma jornada de trabalho de 8h por dia.  Eu 

desejava  atender aos objetivos institucionais e misturar as visões de mundo, multiplicando as 

conexões com o conhecimento, com a aula, proliferando possibilidades.  

Para tanto li Larossa, Corazza entre outras referências da área de Estudos Culturais 

para com eles desmontar monumentos assentados na formação e ao mesmo tempo provocar 

outros modos de ver a didática no Ensino de Ciências. Optei por trabalhar por meio de 

movimentos que para fins didáticos dividi em três: (1) por que ensinar ciências; (2) contexto 

sócio-histórico currículo e didática; (3) ética e relacionamento professor x conhecimento x 

aluno.  

No primeiro, fizemos uma aula passeio pela cidade, discutimos texto e assistimos 

filmes para pensar, escrever e problematizar sobre porque ensinar ciências. Depois, estudamos 

a construção histórica dos fundamentos das didáticas das ciências e suas projeções na 

atualidade, a fim de elaborar um planejamento no qual relações entre o ensino, as concepções 

de ciência, metodologias e materiais fossem coerentes entre si. No movimento final, 

discutimos textos, praticarmos jogos teatrais (BOAL, 1982) e produzimos um relato de 

experiência sobre a disciplina em formato de zine2.  

Ao todo foram produzidos 32 zines que servem de materialidade à cartografia deste 

relato de experiência e composição das imagens de modo a mostrar os efeitos produzidos 

pelos movimentos sobre ensinar e aprender e sobre formar-se professor de ciências.  

 

COMO SE NINGUÉM ESTIVESSE TE OLHANDO DANÇAR 

Fazer escolhas para o planejamento é uma dança. Entre aquilo que gostaria e aquilo 

que é prescrito pelo currículo há um jogo. Ao meu modo, leio/vejo/escuto outros que antes de 

mim e há mais tempo ensaiam movimentos artísticos no ensino. Percebo diferentes ritmos e 

decido como dou o próximo passo.  

Assim, decidi que além das discussões de textos, filmes, planejamentos, seminários, 

trabalharia através de jogos teatrais e produção de zines como relatos de experiência. Apostei 

que exercícios com outras linguagens provocariam os corpos, abalariam a estrutura do pensar, 

 
1 Poema de José Régio, pseudônimo literário de Maria dos Reis Pereira. Ver 

http://www.releituras.com/jregio_cantico.asp. 
2 Para melhor compreensão https://www.youtube.com/watch?v=iAd9xJwuDIU.  
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do agir, do contar, pois “a aprendizagem segue a via dos encontros e dos amores e não os 

métodos de uma pedagogia sempre impotente” (SCHÉRER, 2005, p. 1191). 

Dessa maneira, o que faço aparecer aqui são composições entre aquilo que é pensado e 

aquilo que pensamos sobre o ensino de ciências. Encontros entre a minha experiência docente 

e a experiência dos professores em formação. Entre o currículo-assentado-verdadeiro e o 

currículo-movimento-criação. 

A saber, são eles: Professor-dançarino; A vida acontece e A experiência de aprender. 

 

 

 

Professor-dançarino  

 

Figura 1. COMPOSIÇÃO DE TRECHOS SOBRE CORPO RETIRADO DOS ZINES. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Como é o corpo do professor de ciências? Tem gestos endurecido pela prática 

repetitiva, ou fluidos pelo exercício dos movimentos que faz para compor o que 

ensinar/aprender? O que o corpo do professor de ciências tem a dizer sobre os movimentos, 
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ou fixações das escolhas metodológicas que faz? Que rituais, caras, gestos, comportamentos o 

professor de ciências usa? 

A escolha dos jogos de teatro como exercício didático teve como objetivo movimentar 

o corpo habituado a respostas prontas, preestabelecidas e repetitivas (BOAL, 1982), 

possibilitando espaço para o nascimento de outras respostas, se não originais, diferente 

daquelas que o corpo do professor de ciências está habituado.   

Primeiro, exercícios de respiração e observação para sentir o corpo, pois é nele que a 

experiência acontece (LARROSA, 2015). É o corpo que “dará aulas” e mostrará os desejos e 

tédios sobre o que vivemos. Em seguida, jogamos em cenas mudas a fim de adivinhar através 

da mímica a metodologia da didática das ciências retratada. Os professores em formação se 

mostraram preocupados com o que fala o corpo: como se mostravam autoritários nos gestos e 

carrancudos nas expressões. E, como sem dizer nada, a escolha metodológica estava óbvia.  

“O que há de inovador na didática se seguimos sempre os mesmos passos?” nos perguntamos. 

Para movimentar o currículo, é preciso antes movimentar o corpo. Estamos habituados a dar 

aula da mesma forma, com o mesmo tom de voz, as mesmas performances. É necessário 

desabituar o corpo muscularmente automatizado, mecanizado (BOAL, 1982), condicionado 

aos mesmos compassos com os quais ocupamos o espaço da aula.  

Por fim, um currículo que dança exige o corpo de um professor-bailarino, que 

experimenta outros movimentos sem a expectativa de acertar a coreografia, dobrando o corpo 

no encontro com diferentes ritmos, tempos, parceiros. 

 

A vida que acontece 

 

Figura 2. COMPOSIÇÕES DE TRECHOS SOBRE A VIDA RETIRADOS DOS ZINES. 
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Fonte: Autores, 2020. 

 

Eu pedi, desde o início da disciplina, aos professores em formação, que reunissem 

artefatos para, no momento das montagens dos zines, a fim de possuírem um acervo das 

memórias da disciplina. Combinamos que a montagem era livre. Como um relato de 

experiência, eu os disse que gostaria que aparecesse aquilo que acontecia neles (LARROSA, 

2015) e por isso não os diria o que guardar como memória marcante. 

Isto porque a vida acontece entre as prescrições curriculares e as verdades que 

advogamos. A vida acontece entre os caminhos que não sabemos que sabíamos3. “Nenhuma 

preocupação com o ponto de partida ou com o ponto de chegada. O que conta é o que se passa 

no meio. Sempre no meio. É aqui a morada da diferença. É esta, afinal, a moral: sair da 

história para entrar na vida” (CORAZZA, p. 66, 2003).  

A vida borra fronteiras e imagens do ensino. Encontra passagem e faz pensar sobre a 

ciência, a religião e as verdades com as quais nos importamos numa aula. Assim, a aula pode 

ser a própria vida: encontro de corpos (animais, culturais, energéticos) que produzem 

nascimentos de outros problemas, pensamentos e transbordam o que supostamente deveria ser 

aprendido.  

 

A experiência de aprender 

 
3 Em referência ao texto utilizado na disciplina Língua que não sabemos que sabíamos de Mia Couto, presente 

no livro “E se Obama fosse africano?” de 2011.  
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Tem uma frase que me toca: “a cada dia muitas coisas se passam, porém ao mesmo 

tempo, quase nada nos acontece” (LARROSA, p.18, 2015). Ela me cutuca quando me pego 

passando pelo tempo sem que nada me aconteça.  

Talvez este seja um dos motivos do movimento voluntário que faço para não estar no 

mesmo lugar, para não me repetir. O desejar de que algo aconteça, quando eu me encontro 

com corpos, vidas, verdades, identidades, devires. Se for para passar pelo tempo, que seja em 

rompantes de emoção bem no meio das certezas, de algum modo ferindo com experiência a 

dita realidade (LARROSA, 2015). 

A experiência ao contrário do experimento científico, ensinado nas didáticas, não tem 

procedimentos, não tem hipóteses. Não há metodologia que supostamente assegure o 

aprendizado. Aprender pela experiência não pode ser didaticamente pensado. Não tem como 

traçar um objetivo, porque a experiência pela qual aprendemos, nos acontece ainda que tudo 

seja pensado para que nada nos aconteça (LARROSA, 2015).  

Assim, penso que são pelos tremores, que provocam ao pairarem sobre os corpos, que 

talvez possamos ver a experiência dançar, ziguezagueando como borboletas que acabam de 

nascer no estômago apaixonado por aprender. “Eu penso renovar o homem usando 

borboletas” (BARROS, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. COMPOSIÇÃO DE CAPAS E CONTRACAPAS DOS ZINES. 
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Fonte: Autores, 2020. 

 

DANÇA COMIGO? 

Para a disciplina de didática, pensava na escolha das metodologias e dos materiais que 

pudessem problematizar o porquê ensinamos/aprendemos ciências por meio de experimentos, 

laboratórios, resoluções de problemas? Ademais, entendo que para falar de outros modos de 

ensinar/aprender é preciso ensinar/aprender de outros modos. 

Inquietada pelo pensamento da diferença na educação, elaborei um planejamento que 

tanto levasse a conhecer o que conta como verdadeiro ao ensino da Didática aplicada à 

formação docente, quanto provocar movimentos, abrir espaços, proliferar pensamentos, 

irromper com o prescrito, mudar de perspectiva.  

Assim, junto a ciência, chamei a arte para a dançar. Entendo que a ciência atua 

diretamente sobre a chamada realidade, modificando-a. Já a ação da arte é indireta, exerce-se 

sobre os que vão atuar na vida (BOAL, 1983) tida como real. Foi o movimento entre as duas 

que borrou, escapou e produziu outros sentidos e significados sobre ser professor, sobre a 

aula, sobre ensinar e aprender. 

O professor-dançarino, a vida que acontece e a experiência de aprender são efeitos de 

movimentos e irregularidades de um currículo. Compõem imagens do professor das ciências, 

da sala de aula e da vida como nos acontece: misturadas, fazendo tremer as certezas sobre 

como e porque aprendemos. Por fim, estas são composições da minha experiência como 

professora na disciplina e sugerem variações e diferenças na formação de professores de 

ciências.  
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CAPÍTULO 25 
 

Teoria Crítica da Inquisição em Tomás de Aquino 
 

Claudio Pedrosa Nunes 

 
SEM RESUMO 
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INTRODUÇÃO - DISCUSSÃO DO TEMA  

 

 

LEGADO HUMANO HISTÓRICO DO HOMEM AFRODESCENDENTE NO MUNDO 

 

A história do homem afrodescendente vem de um contexto bonito dentro da sua existência, pois 

com toda a sua luta de resistência para garantir a sua sobrevivência vem sendo cada dia mais 

forte, mais pura e mais aguerrida como são tratos dentro da camada social coletiva ao percurso 

da história mundial. Veem relatos bibliográficos, em que a sapiência do homem negro fez para 

com a sua luta, ter um cunho mundial. Percebe-se que nem sempre o homem negro nunca furtou 

de vangloriar, evidenciar, omitir e não divulgar o que seus ancestrais produziam a sua cultura 

pelos longos caminhos de legado em que a sua sobrevivência tem mostrado. 

Foi assim na caminhada da sua terra original, quando saiu do continente africano e adentro nas 

estepes asiáticos, perpassou o continente europeu e quando descobriu a rota através do gelado 

estreito de Bering e chegou nos longínquos continentes americanos. Por aí já começam a 

compreender a saga desses homens heróis nas buscas da sua sobrevivência, atravessando 

dificuldades, condições desfavoráveis que fizeram com que a sua resistência perdurasse até 

hoje. Assim, pode começar a desvendar suas histórias quando séculos depois os ancestrais 

desses homens no começo da civilização coletiva, foi o percursor de proporcionar que os 

homens poderiam ser objeto de venda para fortalecer seus lucros e fazer com que o homem 

africano tivesse outra figura dentro da história no contexto mundial. Começa a outra luta do 

homem não só de sobreviver as intemperes naturais como as intemperes sociais provocadas por 

uma injusta concepção de ideológico quanto trata de etnia, de equilíbrio financeiro e com tudo 

isso uma desigualdade social. Compreender a história do homem negro africano também pode 

associar ao homem branco com pouca condição de caráter social, de cunho pouco cunho 

financeiro, de não pertencer a uma prole de sangue real ou de uma nobreza voltada para o meio 

onde vive. Mas, vamos focar na história do afrodescendente, pois foi o que mais teve resiliência 

para lutar com as atrocidades em que viveu. Quando homem branco, que foi originado do 

homem negro que saiu das longínquas terras da “Mãe África” e que por consequência do tempo 

climático em que viviam passou a ter uma deficiência de melanina e se tornou um homem 

caucasiano, devido à pouca incidência do contato do sol onde viviam e sobreviviam nas “terras 

geladas”. Esse homem desenvolveu suas condições de vida, transformou o lugar em uma 

condição mais favorável do que o velho continente e passou a explorar novas terras com o 
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advento de transportes marítimos, com o tino comercial e principalmente com o aumento do 

poder financeiro, cultural, intelectual e o poder da força com o equipamento que sobreponha a 

força humana que foram as armas e a condição de cunho militar. Esses mecanismos, fizeram 

com que o homem branco voltasse ao velho continente e começou a ver os seus ancestrais não 

como um ser humano e sim como objeto de cunho comercial, para ser mecanismo de exploração 

e manter as necessidades do homem branco que ostentavam a sua condição nobre o topo da 

camada mais elevada do mundo. Foi aí que o homem negro passou a ser umas das mais 

preciosas ferramentas de comércio naquela época e o começo da escravidão. 

As lutas para não ser explorados começavam com as mutilações dos seus próprios corpos, com 

os conflitos internos entre tribos que faziam pactos com o homem branco para derrotar os seus 

adversários para conseguir expandir seus territórios e aqueles que eram derrotados e capturados 

eram vendidos ou trocados por armas ou outras mercadorias com o homem branco e esses que 

eram comercializados vinham para Europa ou para as colônias dos países europeus em novas 

terras descobertas. Também o próprio homem branco promovia massacres nas terras africanas 

para capturarem os homens brancos e também vender. Com isso o homem negro começou a 

povoar os continentes de forma em que esse povoamento era sofrido e desigual.  

 

A SEGREGAÇÃO DO HOMEM AFRODESCENDENTE NO MUNDO. 

 

A luta do homem afrodescendente começa no tempo medieval em que a servidão era dos 

vassalos e plebeus que eram homens brancos que não tinha nobreza, não tinham amigos 

influentes com reis e com os homens ligados aos reis que tinha status de nobres, eram aqueles 

que não tinha ligação mais intima com o clero e que não possuíam posse ou alguma forma de 

dinheiro. Dependiam dos Senhores Feudais e assim por diante. Quando houve a queda dos 

feudos, que os vassalos e plebeus passaram a viverem nos grandes centros, surgiram uma outra 

camada social que foram os burgueses em que essa palavra vem de sua origem que é BURGUS 

que significa comércio. Assim, esses homens originaram dos feudos, na sua maior parte, 

tornaram burgueses porque utilizaram do comercio para subir na pirâmide etária econômica 

social. Isso foi bom para os antigos vassalos e plebeus, porém, sútil um efeito ruim para aqueles 

que não conseguiram expandir socialmente e financeiramente, tornando-se plebeu e recorreram 

a mão-de-obra barata que foram a utilização de escravos do velho continente. Com essa 

metodologia, também foram empregadas nas suas colônias recém-descobertas como foi na 

Nova Inglaterra, no Canadá e onde os países europeus tiveram suas terras estendidas para 
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exploração. Esse advento trouxe uma outra conjuntura social mundial, onde as políticas racistas 

tiveram maior concentração de exploração do homem de cor para com o homem branco. Viu 

isso na África do Sul, no continente australiano, nos países das Américas do Sul e Central e 

principalmente na maior colônia de desenvolvimento que foram os Estados Unidos da América. 

Até uma grande Guerra Cívil aconteceu devido ao interesse de abolir a escravatura nesse 

território, causando muitas mortes e destruição por todo o país. O legado da luta do homem 

afrodescendente começa quando termina essa guerra civil e as atrocidades de segregação 

começa acontecer não só nos Estados Unidos como também na Austrália e na África do Sul e 

nos países onde a política de segregação racial foi impulsionada pelo poder da necropolítica, 

do epistemicídio e do biopoder.    

 

A SUBJUGAÇÃO DO HOMEM DENTRO DO CONTEXTO MUNDIAL: HOMEM 

SEM DIREITO A TER DIREITO. 

 

Assim, não distinguiam quem era de cor ou se eram caucasianos ou até mesmo aqueles que já 

foram um dia afortunados e caíram na pobreza com falência ou perca dos seus bens. Verificar 

um ajuste no surgimento de subpoderes (subclassificações) entre as classes miseráveis. É valido 

destacar que entre a classe da pobreza espera-se que todos se enxerguem como iguais, porém o 

que foi percebido historicamente e isso reverbera nos dias atuais é que não é bem assim a 

dinâmica social. O que chama a atenção é a presença de uma hierarquia dentro da classe 

desfavorecida uma espécie de subclasses onde, embora todos estivessem na mesma condição 

econômica, quem tinha mais atributos como, por exemplo, de nível educacional, beleza, cor de 

pele que estivem mais próximos daquilo que a sociedade aprovava sobressaia em detrimento 

dos demais. O que configura também uma busca pelo domínio do outro, a busca pelo poder 

continua mesmo dentro desse contexto desfavorecido. Isso é o que se espera evidenciar nos 

demais tópicos, destacando que a ausência de políticas públicas, após as leis que favoreceram 

a alforria, causaram consequências ainda mais danosas dentro desse contexto. Assim foi a 

humanidade séculos afora. Hoje pode-se notar que isso trazia consequências drásticas nos 

tempos da propagação da cólera, da devastação por insetos em lavouras no Egito, nas 

proliferações da peste bubônica, Da varíola, sarampo, malária, a gripe espanhola, o H1N1, 

ebola, SIDA (AIDS) e agora o COVID 19. Nós não vivemos na época da Peste Negra ou da 

peste bubônica, mas hoje podemos imaginar e retratar como foi isso na Europa. Muitas vezes 

morriam ricos, morriam pobres, negros, branco e etc. Mas o que mostra hoje pode ser 

comparado os que eram de classe média e inferior eram os que mais sofriam, pois não tinham 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 319



 
 

amparo de reis, príncipes, dos Senhores Feudais e nem da nobreza. Assim é possível 

contextualizar ou fazer uma analogia sobre o que acontecia naquela época. O descaso das 

autoridades e dos que eram afortunados compara com os burgueses de hoje, encabeçado por 

um presidente que não tem a noção do que está acontecendo no país e vira as costas para 

milhares de pessoas infectadas, pessoas que perderam a vida e estimulando psicologicamente a 

população a pensar que está tudo normal com atos irresponsáveis, não dando exemplo do que 

é correto fazer e de encontra a ciência da formação do homem e a conjuntura do bem está da 

população que preside. Assim a barbárie do poder faz com que a necropolítica, epistemícidio e 

o biopoder entrelaçam dos séculos anteriores e vem desmascarar um conceito de sociedade e 

de Constituição de uma nação ir para o ralo e para uma sarjeta com ideais neoliberal e fascista.  

O povo sofre, e historicamente foi uma ferramenta de alienação para a sustentação dos que estão 

na camada mais alta da pirâmide social e isso percebe que na visão de um aristocrata, de um 

político, de burgueses e de quem ostenta poder necessita de quem está nas camadas inferiores 

para que essa sustentação dá sua base não seja esfacelada, isso acarretaria uma situação que não 

saberia se conseguiria suportar. A história continua mostrando essa realidade, que nunca vai 

deixar de existir se não houver uma reviravolta no contexto político mundial, no que trata da 

concepção que o dinheiro não é mais importante do que a vida humana, do que a pose de lorde, 

da ganância do poder político, da exploração humana e da concepção que existe seres humanos 

inferiores e outros superiores. O homem na sua essência deveria ser um sujeito puro, pois nasce 

puro, não acredita que a sociedade lhe corrompe, o que corrompe ao homem é o seu caráter, a 

sua concepção do ter para o ser e nãoser para ter. O processo conceitual desse homem vem das 

questões filosóficas da História Antiga, Idade Média, da modernidade e perpassa na 

contemporaneidade. Assim vemos em quase toda concepção os interesses pessoais 

(individuais), sociais (coletivos), de instituições e por último de organizações em que não se 

observa uma tendência de buscar terceiras, quartas e quintas intenções no que promovem, não 

busca uma realidade do que é bom para todos de forma natural. Pode entender que o homem, 

independente de etnia, de classe social, credo, poder econômico e do espaço onde está inserido, 

deve ser visto com igualdade, com direito a liberdade, com o contexto para o seu 

desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cultural e do desenvolvimento social. Assim o 

homem não pode ser ferramenta para sustentação de poder do outro homem, sim, dever ser 

parceiro com igualdade para ter uma vida e uma sobre vida dos seus, a sua própria e dos seus 

descendentes. Outro mecanismo alienador é a instituição chamada escola, pois com seus 

aparatos institucionais metodológicos dentro das suas normativas que deveriam promover uma 
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conjuntura do que está sendo empregado no presente, ser libertária, democrática, igualitária na 

forma como emprega suas funções em ser mais plural, mais concisa no seu objetivo nos seus 

propósitos públicos e educacionais. A escola ainda é punitiva, a escola ainda é excludente e o 

pior, é privilegiadora das camadas que sustentam o poder. Ver a forma como suas diretrizes no 

papel é uma maravilha no que diz a lei para desenvolver de forma sem a normativa de ser plural 

e quando vai para a praticidade ver o contrário de tudo que está dentro da normalidade. Precisou 

ver de uma forma nefasta para ver isso claramente o que está acontecendo no processo do ensino 

aprendizagem agora na contemporaneidade no tempo de isolamento dos alunos, professores e 

de todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar. Vemos coisas que não estão dentro 

do contexto educacional de teor da conjuntura social. É visto claramente a desigualdade entre 

os alunos, a qualidade da formação do professor, a conjuntura tecnológica das escolas e de 

infraestrutura onde a escola está inserida e por último a condição social desse educando que 

precisa de uma escola de qualidade e democrática de verdade na sua prática.  

A tese que gostaria de discutir é a de que desbarbarizar tornou-se a questão mais 

urgente da educação hoje em dia. O problema que se impõe nesta medida é saber se 

por meio da educação pode-se transformar algo de decisivo em relação à barbárie. 

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na civilização do mais 

alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas" se encontrem atrasadas de um modo 

peculiarmente disforme em relação a sua própria civilização — e não apenas por não 

terem em sua arrasadora maioria experimentado a formação nos termos 

correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas 

por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta, um 

impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda 

esta civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a caracteriza. 

Considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria todos os outros objetivos 

educacionais por esta prioridade. (ADORN,  2006, p. 70). 

 

Assim a barbárie dentro da educação é ver seu objetivo central sendo um mecanismo de 

promoção e de sustentação de elites, de governos em forma antidemocrática, de sustentação do 

poder e não favorecer o desenvolvimento de quem precisar do conhecimento escolar, das 

prerrogativas educacionais que favoreçam a sua emancipação dentro de um contexto social. 

Neste caso, fica claro que o mecanismo de negação ao desenvolvimento está dentro dos moldes 

da escola antiga, medieval, da escola moderna e que está refletindo na contemporaneidade. 

 

AS CAMADAS QUE MAIS SOFREM COM A NECROPOLÍTICA EDUCACIONAL 

 

É percebido que dentro da classe dos pobres existe uma espécie de divisão em subclasses e que 

entre elas. No contexto social de uma estrutura civilizatória que a camada dos afrodescendentes, 

devido uma conjuntura de fatores históricos dentro da negação dos seus direitos sendo 

negligenciados e furtados. Também pela forma como era tratados como objeto de sustentação 
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em um contexto em que a vida, a cultura histórica, e a utilidade para suprir as necessidades do 

homem branco ainda é uma realidade e como pode notar isso? Dentro das normativas sociais, 

das normativas educacionais e por uma normativa camuflada e que na pratica só beneficia quem 

está no poder que é a da justiça. Essa forma de agir perante as regulamentações do que propõe 

as ideologias sociológicas educacionais é muito perversa, porque nunca foi contada claramente 

nas escolas como o negro veio para as colônias administradas por países europeus, nunca foi 

estudada de forma clara a verdadeira história do homem africano no seu habitat no ensino 

fundamental da educação básica, tem como imaginar dentro de uma compreensão que o homem 

africano quando eram trazidos para as colônias não faziam resistência e que eram covardes. 

Observa-se também que as escolas nunca contaram em suas aulas como era verdadeiramente 

tratado o homem afrodescendente na labuta nas grandes fazendas, seus castigos, suas 

obrigações que iam dos trabalhos mais pesados como o mais leve que eram a de satisfazer 

prazerosamente seus donos, tanto o masculino quanto ao feminino. Assim eram tratados os 

afrodescendentes no seu cotidiano dentro das fazendas, senzalas e nos locais onde era permitido 

frequentar. Quando a escola esconde isso, percebe que a negação do homem como ser humano, 

foi para terceiro plano e isso descaracteriza o conceito de homens lutadores e aguerridos. 

Caminhos tortuosos fazem com que essa prática educacional aliene cada vez mais o conceito 

do que é bom para o crescimento intelectual para os que estão a margem da desigualdade social 

no Brasil. Quando há negação para o desenvolvimento claro das estruturas educacionais, 

quando prepara o professor em uma formação qualificada, quando equipa escolas com recursos 

tecnológicos, quando estrutura o espaço físico das unidades escolares, quando proporciona 

livros que realmente trata de uma metodologia e prática pedagógica libertadora, a política 

pública neste caso empregado é para a verdadeira transformação do indivíduo, mas infelizmente 

esse não é o interesse de quem ostenta o status do poder e nele deseja. Primeiro vai na maioria 

dos que estão na margem da desigualdade social, os afrodescendentes, segundo vai nos 

indígenas  que precisam de ser equiparados na justa condição de ter uma política pública com 

maior ênfase por ser humano e ser o primeiro habitante a morar nesse país e o terceiro sujeito 

é o homem caucasiano de classe menos elevada socialmente, pois esse homem branco também 

vai ser a ferramenta para a sustentabilidade e ainda tem aqueles que não tem nenhuma 

perspectiva de ser recolocado em uma esfera social adequada por ser desmotivado a ser um 

cidadão transformado, ser reflexivo e ter uma condição mais eficiente na camada social devido 

as negações do seu direito como um ser humano. Neste caso a barbárie mencionada na citação 

acima, são as formas em que a educação manipulada por quem está no poder faz com as classes 
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menos favorecidas negligenciando o acesso ao conhecimento e a preparação para ter um 

desenvolvimento educacional, intelectual para romper as barreiras da miséria e da desigualdade. 

Assim vê-se claramente como o poder da escola pode emancipar todas as barreiras e condições 

a vida de quem precisa evoluir e adquirir uma melhor oportunidade para o desenvolvimento. A 

ideologia de quem está no poder é nítida, fica no seu lugar aceita a sua condição de ferramenta 

de sustentação do meu poder e tu terás comida, água e uma situação para sobreviver. Assim é 

a visão de quem ostenta e sustenta a condição de manipular quem está precisando de 

oportunidade e condição para a manutenção da sua evolução. Disso advém a ideologia 

educacional em relação ao desenvolvimento do homem negro no Brasil. A necropolítica 

esconde a história do negro nos anais da educação nacional, no contexto de conhecer toda a 

cultura dos seus ancestrais para ser repassado para os seus descendentes. A aprovação da Lei 

11.645/2008, não trouxe muito avanço na questão da negação dos estudos da cultura dos 

afrodescendentes nas escolas públicas, pois nem toda escola colocou em prática o que diz a Lei, 

não houve uma capacitação para o emprego da lei e nem tão pouco uma fiscalização para o 

cumprimento nas escolas por parte dos coordenadores pedagógicos e implementam de uma 

forma grosseira um desiquilíbrio entre a aplicação da lei e o seu não cumprimento. Como pode 

ser uma educação emancipatória dentro do contexto social, visto que até o livro didático 

quartoze anos atrás viviam mostrando uma realidade do home caucasiano e não mostrava a 

realidade do homem negro. Quando houve uma política do livro didático de contemplar a 

imagem das atividades do cotidiano do homem negro, da figura do homem negro e a cultura do 

homem negro nos livros didáticos, percebe-se uma leve impressão que não tem uma 

contextualização real, não mostra claramente a cultura do negro antes e após a sua estadia no 

Brasil. A emancipação da educação continua sendo uma cultura do poder e dos que querem 

manter a política de sustentação das elites. Nesse sentido, vemos que a necropolítica está 

fazendo o seu papel que é matar a cultura do homem afrodescendente como também 

negligenciar a sua história dentro de uma sociedade em que o negro e pobres ficam a margem 

de uma educação de qualidade. 

 

Existe aí duas coisas: o olhar e a interiorização; no fundo, não será́ o problema do 

custo do poder? O poder, na verdade, não se exerce sem que custe alguma coisa. Existe 

evidentemente o custo econômico e Bentham fala sobre ele: quantos vigias serão 

necessários? Consequentemente, quanto a máquina custará? Mas existe também o 

custo propriamente político. Se a violência for grande, há o risco de provocar revoltas; 

ou, se a intervenção for muito descontínua, há o risco de permitir o desenvolvimento, 

nos intervalos, dos fenômenos de resistência, de desobediência, de custo político 

elevado. Era assim que funcionava o poder monárquico. Por exemplo, a justiça só 

prendia uma proporção irrisória de criminosos; ela se utilizava do fato para dizer: é 

preciso que a punição seja espetacular para que os outros tenham medo. Portanto, 
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poder violento e que devia, pela virtude de seu exemplo, assegurar funções de 

continuidade. A isto os novos teóricos do século XIX respondem: é um poder muito 

oneroso e com poucos resultados. Fazem−se grandes despesas de violência que tem 

pouco valor de exemplo; fica−se mesmo obrigado a multiplicar as violências e, assim 

multiplicam−se as revoltas.( FOUCAULT, 1979,  p.120) 

 

Para a sustentação do poder, tem que haver uma troca de obediência para quem serve e nesse 

caso quem obedece são aqueles que vivem na margem da miséria, dependendo da boa vontade 

de quem promove algum benefício em troca da sublicencia dos favores oferecido. Assim são 

aquelas pessoas em que não compreendem que tem direito, não foi preparado para essa 

compreensão e acaba sendo enganado para exercer a tarefa de subjugação dos que estão na 

camada superior da pirâmide etária econômica. Nesse contexto a escola exercesse o poder da 

necroplítica associada com o biopoder. 

 

A FORMAÇÃO DO HOMEM NEGRO PARA DESEMPENHO SOCIAL E O SEU 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

De acordo o que foi mencionado nos escritos, percebe que a injusta condição escolar que é 

oferecida para a comunidade quilombola, que tem por finalidade de preservar a cultura afro aos 

seus povos de origem daqueles que vieram para esse país com o propósito de trabalhar em 

regime de torturas, obrigatoriedade, de negação de direito e de proibição em muitas vezes dos 

casos separados de suas famílias, pois nem todos eram comprados pelos mesmo dono de 

fazendas e de engenhos, sentiam como vivessem em outro mundo. A diversidade de culturas 

que emana nesse país foi consequência dessa separação e provenientes de lugares específicos 

ao manejo de atividades além-mar, nas suas terras natais de acordo com a atividade de cada 

região africana. Aqueles que tinham a atividade agrícola e de pastoreio, iam para as fazendas 

de cana-de-açúcar e da criação, os que tinham a cultura do garimpo ou de extrativismo, iam ser 

garimpeiros nas Lavras de Minas Gerais, e assim era a distribuição desses povos no país. Por 

isso vemos diferentes formas de falar no Brasil com sotaques diferenciados. Assim foi o legado 

do homem como mercadoria. A escola não retrata essa conjuntura, não retrata quando a 

assinatura da Lei Áurea foi assinada e promulgada, o homem de cor não tinha profissão, não 

tinha formação e nem tinha direito social. Teve que enfrentar diversas condições para que 

pudessem sobreviver. Foi necessário ir para os lugares da mediação dos grandes centros, ser 

útil em serviço braçal, não tinha direito a frequentar escola e ficou a mercê das adversidades da 

vida. Assim surgiram as favelas, a desigualdade social mais desumana que eram antes, porque 

era de brancos pobres com os brancos ricos, as vezes poderiam ser superados e como o homem 
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negro ia superar além de ser pobre e sem nenhuma estrutura e com uma cor negra? A 

desigualdade foi tão grande que o reflexo nos dias de hoje é bem claro e perverso. Sabe que 

quando começa uma crise de saúde, quando acontece uma falta de estabilidade econômica e 

financeira, quem é que mais sofre? São os das camadas mais pobres que na sua maioria são os 

negros. A política educacional, social e a econômica de um país que já foi escravocrata só sobra 

para aqueles descendentes e dentro dessas políticas sociais governos criaram áreas de pessoas 

que são oriundas de descendências de escravos que são chamadas comunidades remanescentes 

de quilombos, popularmente conhecidas de comunidades quilombolas. Por força da Lei são 

destinados recursos para desenvolvimento social, cultural, estudantil, saneamento básico e de 

melhor conforto. Sabe o que acontece? Adivinhem quem gerencial essa verba? O homem 

branco, através de prefeituras. Pronto, será que o destino desses recursos é bem empregado? De 

acordo com a lei, os recursos são superiores por exemplo na educação valor aluno maior do que 

do ensino regular para o aluno branco, o valor percapto da diferenciação da merenda é maior 

para o aluno quilombola do que para o aluno branco em uma escola regular e a condição 

metodológica e didática também são diferenciadas e será que são empregadas essas normativas? 

Aí percebe o negligênciamento do saber para uma formação adequada para a vida do homem 

negro na escola. Com todo isso os que ostentam o poder ainda está usando o homem negro para 

a sustentação do seu status social, com a concepção do que está fazendo e ao mesmo tempo 

usando de forma epistêmica de negar o que realmente é colocado nos anais do que trata da 

fomentação dos direitos em ter uma política pública voltada para o desenvolvimento humano 

de acordo com a sua cultura. 

 

A NECROPOLÍTICA E EPISTEMICÍDIO DA JUSTIÇA E O BIOPODER AO 

HOMEM AFRODESCENDENTE NO BRASIL 

 

A injustiça social, educacional e econômica faz com que a maioria do homem afrodescendente 

sofra com o aparato da polícia dentro de uma conjuntura em que a forma como lidam os agentes 

do poder policial dentro de uma favela ou comunidade  que está a margem da pobreza é muito 

diferente do que acontece nas comunidades voltada para um diagnóstico vergonhoso no 

contexto social. Parece que tudo, uma coincidência triste geográfica, que está ao sul de alguma 

região é mais privilegiada do que está ao norte. Veja no Brasil, qual é a região mais 

desenvolvida? Sudeste e Sul. Vai na África e veja qual é a região com mais poder econômico e 

desenvolvimento? O Sul. No Rio de Janeiro, onde acontece maior índice de chacina? Zona 
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Norte ou lugares que estão distantes da Zona Sul. isso parece que não é um fato mais científico, 

mais com muita coincidência e pode observar que essas regiões é onde concentram maior 

desenvolvimento. Outro motivo é o acesso a escola, o meio de trabalho, formação acadêmica e 

ou até mesmo um curso profissionalizante, muitos que estão no caminho de marginalização 

criminal, não frequentam a escola e até  mesmo não tem uma estrutura familiar e mesmo assim 

tem negros que são formados, tem uma vida econômica estruturada ou até mesmo com 

formação superior são vítimas do infortúnio de ser negro e muitos são mortos por polícias que 

alegam ter confundido com marginais. O fato de alguém morar em uma periferia, de ter a cor 

negra e uma desigualdade social o faz vítima de preconceito e são condenados por um 

julgamento sumário sem condição de defesa. O biopoder entrelaçado com o epistemicídio tirou 

a vida da Vereadora Marielle, do Garoto João Pedro, dos Garotos da Chacina da Candelária, de 

muitos acontecimentos que fizeram desse país, dentro das estatísticas nefastas que o tribunal da 

inquisição social faz com que o negro seja visto como um ser que não tem direito a ter direito.   

 

Temos assim uma estrutura cruzada, homologa a estrutura do campo do poder, que 

opõe, como sabemos, os intelectuais, ricos em capital cultural e (relativamente) pobres 

em capital econômico,e os capitais da indústria e do comercio, ricos em capital 

econômico e (relativamente) pobres em capital cultural. De um lado, máxima 

independência em relação as demandas do mercado e exaltação dos valores 

desinteressados; de outro, dependência direta, recompensada pelo sucesso imediato, 

em relação a demanda burguesa, no caso do teatro, e pequeno-burguesa, isto e, 

popular, no caso do vaudeville ou do romance-folhetim. Temos, desde já, todas as 

características reconhecidas da oposição entre dois subcampos, o subcampo da 

produção restrita, que é o mercado de si mesmo, e o subcampo da grande produção. 

(BOURDIEU, 2008, p. 52). 

 

Assim perceber que o biopoder está centrado nas unidades da escola, pois percebe-se que isso 

vai para o campo da intelectualidade em fazer com que esse poder econômico sobrepõe-se a 

intelectualidade e quando o indivíduo sobressai de forma em que vai encontrar a necessidade 

de quem está no domínio econômico faz com que fique ameaçado. Assim se perceber o porquê 

a fragilidade do homem de cor que pensa tem que ser tirada do foco nas questões em que vai 

argumentar e questionar sobre o direito de ter direito.  

Com toda essa problemática o homem afrodescendente é afastado de muitas concepções 

educacionais no universo da educação e de uma promoção da sua estrutura financeira e social. 

Na visão de quem ostenta o poder é que precisa dos componentes da base da pirâmide etária 

para que o seu domínio nunca seja ameaçado. 

 

AS POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL E A 

CONDIÇÃO DO HOMEM NEGRO EM TEMPOS DE PANDEMIA 
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A condição do homem negro no Brasil com suas políticas públicas sociais e educacionais com 

ideologia neoliberal fascista, tem uma concepção de distanciamento desse indivÍduo dentro do 

ambiente em que pode promover o seu desenvolvimento intelectual racional, o 

desenvolvimento emanciparia com a promoção ao direito de bens e de fatores econômicos no 

contexto da sua sobrevivência que é a escola. Quando vem alguma crise que retrata a falta de 

um contexto na formação dele é precária e vergonhosa sua real condição. Vamos relembrar 

alguns fatos que marcam a condição do homem de cor nesse país, a maioria deles moram e 

sobrevive de trabalho rural, muitos deles saem de seus longínquos lugares do país, 

principalmente Norte e Nordeste para a colheita de café e de outras culturas, o período chamado 

de temporada de colheita, e agora esses homens estão enfrentando uma guerra com batalhas 

desiguais que são as modernas colheitadeiras mecanizadas tecnológicas e estão tirando o 

trabalho desse homem, outro fator é a questão agora dos filhos e alunos que são negros que 

estão na escola na sua maioria de classe da base da pirâmide etária da economia social, que com 

o ensino online e com envio de tarefas online não tem acesso a internet e nem um smartphone 

ou um laptop, aí vemos uma desigualdade enorme e por último, escolas onde esses alunos 

estudam, não oferecem tais recursos porque também não são aparelhadas com os aparatos 

tecnológicos necessários para isso. Como isso pode acontecer em uma sociedade que segue uma 

Constituição Federal que todos têm direito a tudo isso que foi negado a abordado acima? 

Também pode-se dizer que a nossa Constituição Federal também é uma ferramenta de políticas 

na praticabilidade como uma forma de sustentação da necropolítica, do epitemicídios do direito 

do homem de cor e a sustentabilidade do biopoder ideologicamente mascarada no seu contexto 

prático. Viver em uma sociedade desigual será a sina do homem afrodescendente desse país 

sendo cada vez mais objeto de exploração física, mental, intelectual e educacional dentro de um 

paradoxo libertário.  Pode-se compreender que as políticas públicas na praticidade têm um 

cunho ideológico, atende com maior eficácia a uma camada social e enquanto a outra vai ser 

beneficiada de acordo com o interesse dos que ostentam privilégios de quaisquer natureza, pode 

ser por qualquer fato que a camada social privilegiada sustenta em uma sociedade, local ou um 

contexto na sua plenitude geográfica.  

 

RESULTADO 
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O resultado encontrado no final da elaboração desse trabalho acadêmico foi a constatação, do 

que estão escritos nos anais em que estão aprovados em formas de lei em que garantem o direito 

do homem ser igual em quaisquer situação em que ele encontra inserido dentro de uma 

sociedade, espaço georáfico, em quaisquer situação economica e social, independente de etnia, 

ideologia política e religiosa, deve ser iguais os direitos promovidos nas referidas leis em que 

estão promulgadas e ratificadas nos anais da justiça constitucional não sendo cumpridas 

conformes estão previstas para todos em direitos. Assim, pode perceber o que é para ser 

cumprido estão sendo negados dentro de forma negacionistas, camufladas, tornando evidente a 

necropolítica, o epistemicídio e o biopoder paralelo ao que, por lei é um direito.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS - CONCLUSÃO 

 

 Portanto, ao longo das suas histórias, desde a sua formação, até na contemporaneidade, 

o homem afrodescendente luta por direito a sua liberdade, a concepção de igualdade perante a 

todos, a poder praticar e demonstrara sua cultura e ter um lugar mais destacado dentro da 

sociedade. Infelizmente a história e o legado do homem negro mostra que as injustiças 

começam dentro do seu contexto como um ser humano, até a máscara em que estão empregadas 

dentro das Cartas Magnas de cada país onde estão inseridos, pois o que estão dentro desses 

anais sociais não condiz com sua empregabilidade e praticidade. É uma máscara com que a 

necropolítica, o epistemicidio e o biopoder, usa da sua influência para que essa empregabilidade 

não seja colocada em prática para que os que promovem o emprego dessas ciências não percam 

os seus confortos de hegemonia financeira, social e os status que são promovidos para quem 

ostentam uma posição na camada superior da pirâmide etária econômica de cada país. Assim 

percebe as injustas promoção dos que são privilegiados e a diminuição dos direitos que estão 

na base da pirâmide etária da economia, da condição social e cultura. A necropolítica está 

vivenciada, infelizmente, em todo setor social em que estão inseridos os negros e os menos 

favorecidos. O epistemicídio e o biopoder estão impregnados nos problemas dos 

afrodescendentes sociais e também daqueles homens brancos que estão vivendo a margem da 

pobreza financeiro e social.      
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CAPÍTULO 26 
 

NECROPOLÍTICA, EPSTEMICÍDIO & BIOPODER: 
AGENTES PARA A DESCONSTRUÇÃO DO HOMEM NO 
CONTEXTO HISTÓRICO DA AFRODESCENDÊNCIA 

 
PROFESSOR ANTÔNIO CARLOS COQUEIRO PEREIRA 

 
RESUMO: O trabalho acadêmico tem como objetivo abordar todo legado 
histórico em que o homem afrodescendente tem lutado com as políticas 
públicas que são impostas dentro dos anais sociais, econômicos, educacionais 
e culturais em que é negado na sua prática devido a força da necropolítica, do 
epistemicídio e o biopoder dentro da trajetória da luta em ter uma igualdade, 
liberdade e direito a uma efetiva política pública democrática em que está 
dentro da Carta Magna de um país. Começa desde o surgimento do homem 
no tempo primitivo e vai até a contemporaneidade. Foi emprego a 
metodologia da pesquisa bibliográfica qualitativo, com leitura de Artigos, 
livros e anais sobre o tema abordado. Tendo teóricos de várias vertentes em 
que tratam sobre os assuntos abordado neste trabalho. Tem como alvo, 
alunos de graduação, pós-graduação, alunos de mestrado e doutorado e 
quem for interessado no conhecimento do trabalho apresentado nesse artigo. 
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INTRODUÇÃO - DISCUSSÃO DO TEMA  

 

 

LEGADO HUMANO HISTÓRICO DO HOMEM AFRODESCENDENTE NO MUNDO 

 

A história do homem afrodescendente vem de um contexto bonito dentro da sua existência, pois 

com toda a sua luta de resistência para garantir a sua sobrevivência vem sendo cada dia mais 

forte, mais pura e mais aguerrida como são tratos dentro da camada social coletiva ao percurso 

da história mundial. Veem relatos bibliográficos, em que a sapiência do homem negro fez para 

com a sua luta, ter um cunho mundial. Percebe-se que nem sempre o homem negro nunca furtou 

de vangloriar, evidenciar, omitir e não divulgar o que seus ancestrais produziam a sua cultura 

pelos longos caminhos de legado em que a sua sobrevivência tem mostrado. 

Foi assim na caminhada da sua terra original, quando saiu do continente africano e adentro nas 

estepes asiáticos, perpassou o continente europeu e quando descobriu a rota através do gelado 

estreito de Bering e chegou nos longínquos continentes americanos. Por aí já começam a 

compreender a saga desses homens heróis nas buscas da sua sobrevivência, atravessando 

dificuldades, condições desfavoráveis que fizeram com que a sua resistência perdurasse até 

hoje. Assim, pode começar a desvendar suas histórias quando séculos depois os ancestrais 

desses homens no começo da civilização coletiva, foi o percursor de proporcionar que os 

homens poderiam ser objeto de venda para fortalecer seus lucros e fazer com que o homem 

africano tivesse outra figura dentro da história no contexto mundial. Começa a outra luta do 

homem não só de sobreviver as intemperes naturais como as intemperes sociais provocadas por 

uma injusta concepção de ideológico quanto trata de etnia, de equilíbrio financeiro e com tudo 

isso uma desigualdade social. Compreender a história do homem negro africano também pode 

associar ao homem branco com pouca condição de caráter social, de cunho pouco cunho 

financeiro, de não pertencer a uma prole de sangue real ou de uma nobreza voltada para o meio 

onde vive. Mas, vamos focar na história do afrodescendente, pois foi o que mais teve resiliência 

para lutar com as atrocidades em que viveu. Quando homem branco, que foi originado do 

homem negro que saiu das longínquas terras da “Mãe África” e que por consequência do tempo 

climático em que viviam passou a ter uma deficiência de melanina e se tornou um homem 

caucasiano, devido à pouca incidência do contato do sol onde viviam e sobreviviam nas “terras 

geladas”. Esse homem desenvolveu suas condições de vida, transformou o lugar em uma 

condição mais favorável do que o velho continente e passou a explorar novas terras com o 
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advento de transportes marítimos, com o tino comercial e principalmente com o aumento do 

poder financeiro, cultural, intelectual e o poder da força com o equipamento que sobreponha a 

força humana que foram as armas e a condição de cunho militar. Esses mecanismos, fizeram 

com que o homem branco voltasse ao velho continente e começou a ver os seus ancestrais não 

como um ser humano e sim como objeto de cunho comercial, para ser mecanismo de exploração 

e manter as necessidades do homem branco que ostentavam a sua condição nobre o topo da 

camada mais elevada do mundo. Foi aí que o homem negro passou a ser umas das mais 

preciosas ferramentas de comércio naquela época e o começo da escravidão. 

As lutas para não ser explorados começavam com as mutilações dos seus próprios corpos, com 

os conflitos internos entre tribos que faziam pactos com o homem branco para derrotar os seus 

adversários para conseguir expandir seus territórios e aqueles que eram derrotados e capturados 

eram vendidos ou trocados por armas ou outras mercadorias com o homem branco e esses que 

eram comercializados vinham para Europa ou para as colônias dos países europeus em novas 

terras descobertas. Também o próprio homem branco promovia massacres nas terras africanas 

para capturarem os homens brancos e também vender. Com isso o homem negro começou a 

povoar os continentes de forma em que esse povoamento era sofrido e desigual.  

 

A SEGREGAÇÃO DO HOMEM AFRODESCENDENTE NO MUNDO. 

 

A luta do homem afrodescendente começa no tempo medieval em que a servidão era dos 

vassalos e plebeus que eram homens brancos que não tinha nobreza, não tinham amigos 

influentes com reis e com os homens ligados aos reis que tinha status de nobres, eram aqueles 

que não tinha ligação mais intima com o clero e que não possuíam posse ou alguma forma de 

dinheiro. Dependiam dos Senhores Feudais e assim por diante. Quando houve a queda dos 

feudos, que os vassalos e plebeus passaram a viverem nos grandes centros, surgiram uma outra 

camada social que foram os burgueses em que essa palavra vem de sua origem que é BURGUS 

que significa comércio. Assim, esses homens originaram dos feudos, na sua maior parte, 

tornaram burgueses porque utilizaram do comercio para subir na pirâmide etária econômica 

social. Isso foi bom para os antigos vassalos e plebeus, porém, sútil um efeito ruim para aqueles 

que não conseguiram expandir socialmente e financeiramente, tornando-se plebeu e recorreram 

a mão-de-obra barata que foram a utilização de escravos do velho continente. Com essa 

metodologia, também foram empregadas nas suas colônias recém-descobertas como foi na 

Nova Inglaterra, no Canadá e onde os países europeus tiveram suas terras estendidas para 
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exploração. Esse advento trouxe uma outra conjuntura social mundial, onde as políticas racistas 

tiveram maior concentração de exploração do homem de cor para com o homem branco. Viu 

isso na África do Sul, no continente australiano, nos países das Américas do Sul e Central e 

principalmente na maior colônia de desenvolvimento que foram os Estados Unidos da América. 

Até uma grande Guerra Cívil aconteceu devido ao interesse de abolir a escravatura nesse 

território, causando muitas mortes e destruição por todo o país. O legado da luta do homem 

afrodescendente começa quando termina essa guerra civil e as atrocidades de segregação 

começa acontecer não só nos Estados Unidos como também na Austrália e na África do Sul e 

nos países onde a política de segregação racial foi impulsionada pelo poder da necropolítica, 

do epistemicídio e do biopoder.    

 

A SUBJUGAÇÃO DO HOMEM DENTRO DO CONTEXTO MUNDIAL: HOMEM 

SEM DIREITO A TER DIREITO. 

 

Assim, não distinguiam quem era de cor ou se eram caucasianos ou até mesmo aqueles que já 

foram um dia afortunados e caíram na pobreza com falência ou perca dos seus bens. Verificar 

um ajuste no surgimento de subpoderes (subclassificações) entre as classes miseráveis. É valido 

destacar que entre a classe da pobreza espera-se que todos se enxerguem como iguais, porém o 

que foi percebido historicamente e isso reverbera nos dias atuais é que não é bem assim a 

dinâmica social. O que chama a atenção é a presença de uma hierarquia dentro da classe 

desfavorecida uma espécie de subclasses onde, embora todos estivessem na mesma condição 

econômica, quem tinha mais atributos como, por exemplo, de nível educacional, beleza, cor de 

pele que estivem mais próximos daquilo que a sociedade aprovava sobressaia em detrimento 

dos demais. O que configura também uma busca pelo domínio do outro, a busca pelo poder 

continua mesmo dentro desse contexto desfavorecido. Isso é o que se espera evidenciar nos 

demais tópicos, destacando que a ausência de políticas públicas, após as leis que favoreceram 

a alforria, causaram consequências ainda mais danosas dentro desse contexto. Assim foi a 

humanidade séculos afora. Hoje pode-se notar que isso trazia consequências drásticas nos 

tempos da propagação da cólera, da devastação por insetos em lavouras no Egito, nas 

proliferações da peste bubônica, Da varíola, sarampo, malária, a gripe espanhola, o H1N1, 

ebola, SIDA (AIDS) e agora o COVID 19. Nós não vivemos na época da Peste Negra ou da 

peste bubônica, mas hoje podemos imaginar e retratar como foi isso na Europa. Muitas vezes 

morriam ricos, morriam pobres, negros, branco e etc. Mas o que mostra hoje pode ser 

comparado os que eram de classe média e inferior eram os que mais sofriam, pois não tinham 
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amparo de reis, príncipes, dos Senhores Feudais e nem da nobreza. Assim é possível 

contextualizar ou fazer uma analogia sobre o que acontecia naquela época. O descaso das 

autoridades e dos que eram afortunados compara com os burgueses de hoje, encabeçado por 

um presidente que não tem a noção do que está acontecendo no país e vira as costas para 

milhares de pessoas infectadas, pessoas que perderam a vida e estimulando psicologicamente a 

população a pensar que está tudo normal com atos irresponsáveis, não dando exemplo do que 

é correto fazer e de encontra a ciência da formação do homem e a conjuntura do bem está da 

população que preside. Assim a barbárie do poder faz com que a necropolítica, epistemícidio e 

o biopoder entrelaçam dos séculos anteriores e vem desmascarar um conceito de sociedade e 

de Constituição de uma nação ir para o ralo e para uma sarjeta com ideais neoliberal e fascista.  

O povo sofre, e historicamente foi uma ferramenta de alienação para a sustentação dos que estão 

na camada mais alta da pirâmide social e isso percebe que na visão de um aristocrata, de um 

político, de burgueses e de quem ostenta poder necessita de quem está nas camadas inferiores 

para que essa sustentação dá sua base não seja esfacelada, isso acarretaria uma situação que não 

saberia se conseguiria suportar. A história continua mostrando essa realidade, que nunca vai 

deixar de existir se não houver uma reviravolta no contexto político mundial, no que trata da 

concepção que o dinheiro não é mais importante do que a vida humana, do que a pose de lorde, 

da ganância do poder político, da exploração humana e da concepção que existe seres humanos 

inferiores e outros superiores. O homem na sua essência deveria ser um sujeito puro, pois nasce 

puro, não acredita que a sociedade lhe corrompe, o que corrompe ao homem é o seu caráter, a 

sua concepção do ter para o ser e nãoser para ter. O processo conceitual desse homem vem das 

questões filosóficas da História Antiga, Idade Média, da modernidade e perpassa na 

contemporaneidade. Assim vemos em quase toda concepção os interesses pessoais 

(individuais), sociais (coletivos), de instituições e por último de organizações em que não se 

observa uma tendência de buscar terceiras, quartas e quintas intenções no que promovem, não 

busca uma realidade do que é bom para todos de forma natural. Pode entender que o homem, 

independente de etnia, de classe social, credo, poder econômico e do espaço onde está inserido, 

deve ser visto com igualdade, com direito a liberdade, com o contexto para o seu 

desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cultural e do desenvolvimento social. Assim o 

homem não pode ser ferramenta para sustentação de poder do outro homem, sim, dever ser 

parceiro com igualdade para ter uma vida e uma sobre vida dos seus, a sua própria e dos seus 

descendentes. Outro mecanismo alienador é a instituição chamada escola, pois com seus 

aparatos institucionais metodológicos dentro das suas normativas que deveriam promover uma 
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conjuntura do que está sendo empregado no presente, ser libertária, democrática, igualitária na 

forma como emprega suas funções em ser mais plural, mais concisa no seu objetivo nos seus 

propósitos públicos e educacionais. A escola ainda é punitiva, a escola ainda é excludente e o 

pior, é privilegiadora das camadas que sustentam o poder. Ver a forma como suas diretrizes no 

papel é uma maravilha no que diz a lei para desenvolver de forma sem a normativa de ser plural 

e quando vai para a praticidade ver o contrário de tudo que está dentro da normalidade. Precisou 

ver de uma forma nefasta para ver isso claramente o que está acontecendo no processo do ensino 

aprendizagem agora na contemporaneidade no tempo de isolamento dos alunos, professores e 

de todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar. Vemos coisas que não estão dentro 

do contexto educacional de teor da conjuntura social. É visto claramente a desigualdade entre 

os alunos, a qualidade da formação do professor, a conjuntura tecnológica das escolas e de 

infraestrutura onde a escola está inserida e por último a condição social desse educando que 

precisa de uma escola de qualidade e democrática de verdade na sua prática.  

A tese que gostaria de discutir é a de que desbarbarizar tornou-se a questão mais 

urgente da educação hoje em dia. O problema que se impõe nesta medida é saber se 

por meio da educação pode-se transformar algo de decisivo em relação à barbárie. 

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na civilização do mais 

alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas" se encontrem atrasadas de um modo 

peculiarmente disforme em relação a sua própria civilização — e não apenas por não 

terem em sua arrasadora maioria experimentado a formação nos termos 

correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas 

por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta, um 

impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda 

esta civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a caracteriza. 

Considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria todos os outros objetivos 

educacionais por esta prioridade. (ADORN,  2006, p. 70). 

 

Assim a barbárie dentro da educação é ver seu objetivo central sendo um mecanismo de 

promoção e de sustentação de elites, de governos em forma antidemocrática, de sustentação do 

poder e não favorecer o desenvolvimento de quem precisar do conhecimento escolar, das 

prerrogativas educacionais que favoreçam a sua emancipação dentro de um contexto social. 

Neste caso, fica claro que o mecanismo de negação ao desenvolvimento está dentro dos moldes 

da escola antiga, medieval, da escola moderna e que está refletindo na contemporaneidade. 

 

AS CAMADAS QUE MAIS SOFREM COM A NECROPOLÍTICA EDUCACIONAL 

 

É percebido que dentro da classe dos pobres existe uma espécie de divisão em subclasses e que 

entre elas. No contexto social de uma estrutura civilizatória que a camada dos afrodescendentes, 

devido uma conjuntura de fatores históricos dentro da negação dos seus direitos sendo 

negligenciados e furtados. Também pela forma como era tratados como objeto de sustentação 
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em um contexto em que a vida, a cultura histórica, e a utilidade para suprir as necessidades do 

homem branco ainda é uma realidade e como pode notar isso? Dentro das normativas sociais, 

das normativas educacionais e por uma normativa camuflada e que na pratica só beneficia quem 

está no poder que é a da justiça. Essa forma de agir perante as regulamentações do que propõe 

as ideologias sociológicas educacionais é muito perversa, porque nunca foi contada claramente 

nas escolas como o negro veio para as colônias administradas por países europeus, nunca foi 

estudada de forma clara a verdadeira história do homem africano no seu habitat no ensino 

fundamental da educação básica, tem como imaginar dentro de uma compreensão que o homem 

africano quando eram trazidos para as colônias não faziam resistência e que eram covardes. 

Observa-se também que as escolas nunca contaram em suas aulas como era verdadeiramente 

tratado o homem afrodescendente na labuta nas grandes fazendas, seus castigos, suas 

obrigações que iam dos trabalhos mais pesados como o mais leve que eram a de satisfazer 

prazerosamente seus donos, tanto o masculino quanto ao feminino. Assim eram tratados os 

afrodescendentes no seu cotidiano dentro das fazendas, senzalas e nos locais onde era permitido 

frequentar. Quando a escola esconde isso, percebe que a negação do homem como ser humano, 

foi para terceiro plano e isso descaracteriza o conceito de homens lutadores e aguerridos. 

Caminhos tortuosos fazem com que essa prática educacional aliene cada vez mais o conceito 

do que é bom para o crescimento intelectual para os que estão a margem da desigualdade social 

no Brasil. Quando há negação para o desenvolvimento claro das estruturas educacionais, 

quando prepara o professor em uma formação qualificada, quando equipa escolas com recursos 

tecnológicos, quando estrutura o espaço físico das unidades escolares, quando proporciona 

livros que realmente trata de uma metodologia e prática pedagógica libertadora, a política 

pública neste caso empregado é para a verdadeira transformação do indivíduo, mas infelizmente 

esse não é o interesse de quem ostenta o status do poder e nele deseja. Primeiro vai na maioria 

dos que estão na margem da desigualdade social, os afrodescendentes, segundo vai nos 

indígenas  que precisam de ser equiparados na justa condição de ter uma política pública com 

maior ênfase por ser humano e ser o primeiro habitante a morar nesse país e o terceiro sujeito 

é o homem caucasiano de classe menos elevada socialmente, pois esse homem branco também 

vai ser a ferramenta para a sustentabilidade e ainda tem aqueles que não tem nenhuma 

perspectiva de ser recolocado em uma esfera social adequada por ser desmotivado a ser um 

cidadão transformado, ser reflexivo e ter uma condição mais eficiente na camada social devido 

as negações do seu direito como um ser humano. Neste caso a barbárie mencionada na citação 

acima, são as formas em que a educação manipulada por quem está no poder faz com as classes 
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menos favorecidas negligenciando o acesso ao conhecimento e a preparação para ter um 

desenvolvimento educacional, intelectual para romper as barreiras da miséria e da desigualdade. 

Assim vê-se claramente como o poder da escola pode emancipar todas as barreiras e condições 

a vida de quem precisa evoluir e adquirir uma melhor oportunidade para o desenvolvimento. A 

ideologia de quem está no poder é nítida, fica no seu lugar aceita a sua condição de ferramenta 

de sustentação do meu poder e tu terás comida, água e uma situação para sobreviver. Assim é 

a visão de quem ostenta e sustenta a condição de manipular quem está precisando de 

oportunidade e condição para a manutenção da sua evolução. Disso advém a ideologia 

educacional em relação ao desenvolvimento do homem negro no Brasil. A necropolítica 

esconde a história do negro nos anais da educação nacional, no contexto de conhecer toda a 

cultura dos seus ancestrais para ser repassado para os seus descendentes. A aprovação da Lei 

11.645/2008, não trouxe muito avanço na questão da negação dos estudos da cultura dos 

afrodescendentes nas escolas públicas, pois nem toda escola colocou em prática o que diz a Lei, 

não houve uma capacitação para o emprego da lei e nem tão pouco uma fiscalização para o 

cumprimento nas escolas por parte dos coordenadores pedagógicos e implementam de uma 

forma grosseira um desiquilíbrio entre a aplicação da lei e o seu não cumprimento. Como pode 

ser uma educação emancipatória dentro do contexto social, visto que até o livro didático 

quartoze anos atrás viviam mostrando uma realidade do home caucasiano e não mostrava a 

realidade do homem negro. Quando houve uma política do livro didático de contemplar a 

imagem das atividades do cotidiano do homem negro, da figura do homem negro e a cultura do 

homem negro nos livros didáticos, percebe-se uma leve impressão que não tem uma 

contextualização real, não mostra claramente a cultura do negro antes e após a sua estadia no 

Brasil. A emancipação da educação continua sendo uma cultura do poder e dos que querem 

manter a política de sustentação das elites. Nesse sentido, vemos que a necropolítica está 

fazendo o seu papel que é matar a cultura do homem afrodescendente como também 

negligenciar a sua história dentro de uma sociedade em que o negro e pobres ficam a margem 

de uma educação de qualidade. 

 

Existe aí duas coisas: o olhar e a interiorização; no fundo, não será́ o problema do 

custo do poder? O poder, na verdade, não se exerce sem que custe alguma coisa. Existe 

evidentemente o custo econômico e Bentham fala sobre ele: quantos vigias serão 

necessários? Consequentemente, quanto a máquina custará? Mas existe também o 

custo propriamente político. Se a violência for grande, há o risco de provocar revoltas; 

ou, se a intervenção for muito descontínua, há o risco de permitir o desenvolvimento, 

nos intervalos, dos fenômenos de resistência, de desobediência, de custo político 

elevado. Era assim que funcionava o poder monárquico. Por exemplo, a justiça só 

prendia uma proporção irrisória de criminosos; ela se utilizava do fato para dizer: é 

preciso que a punição seja espetacular para que os outros tenham medo. Portanto, 
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poder violento e que devia, pela virtude de seu exemplo, assegurar funções de 

continuidade. A isto os novos teóricos do século XIX respondem: é um poder muito 

oneroso e com poucos resultados. Fazem−se grandes despesas de violência que tem 

pouco valor de exemplo; fica−se mesmo obrigado a multiplicar as violências e, assim 

multiplicam−se as revoltas.( FOUCAULT, 1979,  p.120) 

 

Para a sustentação do poder, tem que haver uma troca de obediência para quem serve e nesse 

caso quem obedece são aqueles que vivem na margem da miséria, dependendo da boa vontade 

de quem promove algum benefício em troca da sublicencia dos favores oferecido. Assim são 

aquelas pessoas em que não compreendem que tem direito, não foi preparado para essa 

compreensão e acaba sendo enganado para exercer a tarefa de subjugação dos que estão na 

camada superior da pirâmide etária econômica. Nesse contexto a escola exercesse o poder da 

necroplítica associada com o biopoder. 

 

A FORMAÇÃO DO HOMEM NEGRO PARA DESEMPENHO SOCIAL E O SEU 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

De acordo o que foi mencionado nos escritos, percebe que a injusta condição escolar que é 

oferecida para a comunidade quilombola, que tem por finalidade de preservar a cultura afro aos 

seus povos de origem daqueles que vieram para esse país com o propósito de trabalhar em 

regime de torturas, obrigatoriedade, de negação de direito e de proibição em muitas vezes dos 

casos separados de suas famílias, pois nem todos eram comprados pelos mesmo dono de 

fazendas e de engenhos, sentiam como vivessem em outro mundo. A diversidade de culturas 

que emana nesse país foi consequência dessa separação e provenientes de lugares específicos 

ao manejo de atividades além-mar, nas suas terras natais de acordo com a atividade de cada 

região africana. Aqueles que tinham a atividade agrícola e de pastoreio, iam para as fazendas 

de cana-de-açúcar e da criação, os que tinham a cultura do garimpo ou de extrativismo, iam ser 

garimpeiros nas Lavras de Minas Gerais, e assim era a distribuição desses povos no país. Por 

isso vemos diferentes formas de falar no Brasil com sotaques diferenciados. Assim foi o legado 

do homem como mercadoria. A escola não retrata essa conjuntura, não retrata quando a 

assinatura da Lei Áurea foi assinada e promulgada, o homem de cor não tinha profissão, não 

tinha formação e nem tinha direito social. Teve que enfrentar diversas condições para que 

pudessem sobreviver. Foi necessário ir para os lugares da mediação dos grandes centros, ser 

útil em serviço braçal, não tinha direito a frequentar escola e ficou a mercê das adversidades da 

vida. Assim surgiram as favelas, a desigualdade social mais desumana que eram antes, porque 

era de brancos pobres com os brancos ricos, as vezes poderiam ser superados e como o homem 
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negro ia superar além de ser pobre e sem nenhuma estrutura e com uma cor negra? A 

desigualdade foi tão grande que o reflexo nos dias de hoje é bem claro e perverso. Sabe que 

quando começa uma crise de saúde, quando acontece uma falta de estabilidade econômica e 

financeira, quem é que mais sofre? São os das camadas mais pobres que na sua maioria são os 

negros. A política educacional, social e a econômica de um país que já foi escravocrata só sobra 

para aqueles descendentes e dentro dessas políticas sociais governos criaram áreas de pessoas 

que são oriundas de descendências de escravos que são chamadas comunidades remanescentes 

de quilombos, popularmente conhecidas de comunidades quilombolas. Por força da Lei são 

destinados recursos para desenvolvimento social, cultural, estudantil, saneamento básico e de 

melhor conforto. Sabe o que acontece? Adivinhem quem gerencial essa verba? O homem 

branco, através de prefeituras. Pronto, será que o destino desses recursos é bem empregado? De 

acordo com a lei, os recursos são superiores por exemplo na educação valor aluno maior do que 

do ensino regular para o aluno branco, o valor percapto da diferenciação da merenda é maior 

para o aluno quilombola do que para o aluno branco em uma escola regular e a condição 

metodológica e didática também são diferenciadas e será que são empregadas essas normativas? 

Aí percebe o negligênciamento do saber para uma formação adequada para a vida do homem 

negro na escola. Com todo isso os que ostentam o poder ainda está usando o homem negro para 

a sustentação do seu status social, com a concepção do que está fazendo e ao mesmo tempo 

usando de forma epistêmica de negar o que realmente é colocado nos anais do que trata da 

fomentação dos direitos em ter uma política pública voltada para o desenvolvimento humano 

de acordo com a sua cultura. 

 

A NECROPOLÍTICA E EPISTEMICÍDIO DA JUSTIÇA E O BIOPODER AO 

HOMEM AFRODESCENDENTE NO BRASIL 

 

A injustiça social, educacional e econômica faz com que a maioria do homem afrodescendente 

sofra com o aparato da polícia dentro de uma conjuntura em que a forma como lidam os agentes 

do poder policial dentro de uma favela ou comunidade  que está a margem da pobreza é muito 

diferente do que acontece nas comunidades voltada para um diagnóstico vergonhoso no 

contexto social. Parece que tudo, uma coincidência triste geográfica, que está ao sul de alguma 

região é mais privilegiada do que está ao norte. Veja no Brasil, qual é a região mais 

desenvolvida? Sudeste e Sul. Vai na África e veja qual é a região com mais poder econômico e 

desenvolvimento? O Sul. No Rio de Janeiro, onde acontece maior índice de chacina? Zona 
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Norte ou lugares que estão distantes da Zona Sul. isso parece que não é um fato mais científico, 

mais com muita coincidência e pode observar que essas regiões é onde concentram maior 

desenvolvimento. Outro motivo é o acesso a escola, o meio de trabalho, formação acadêmica e 

ou até mesmo um curso profissionalizante, muitos que estão no caminho de marginalização 

criminal, não frequentam a escola e até  mesmo não tem uma estrutura familiar e mesmo assim 

tem negros que são formados, tem uma vida econômica estruturada ou até mesmo com 

formação superior são vítimas do infortúnio de ser negro e muitos são mortos por polícias que 

alegam ter confundido com marginais. O fato de alguém morar em uma periferia, de ter a cor 

negra e uma desigualdade social o faz vítima de preconceito e são condenados por um 

julgamento sumário sem condição de defesa. O biopoder entrelaçado com o epistemicídio tirou 

a vida da Vereadora Marielle, do Garoto João Pedro, dos Garotos da Chacina da Candelária, de 

muitos acontecimentos que fizeram desse país, dentro das estatísticas nefastas que o tribunal da 

inquisição social faz com que o negro seja visto como um ser que não tem direito a ter direito.   

 

Temos assim uma estrutura cruzada, homologa a estrutura do campo do poder, que 

opõe, como sabemos, os intelectuais, ricos em capital cultural e (relativamente) pobres 

em capital econômico,e os capitais da indústria e do comercio, ricos em capital 

econômico e (relativamente) pobres em capital cultural. De um lado, máxima 

independência em relação as demandas do mercado e exaltação dos valores 

desinteressados; de outro, dependência direta, recompensada pelo sucesso imediato, 

em relação a demanda burguesa, no caso do teatro, e pequeno-burguesa, isto e, 

popular, no caso do vaudeville ou do romance-folhetim. Temos, desde já, todas as 

características reconhecidas da oposição entre dois subcampos, o subcampo da 

produção restrita, que é o mercado de si mesmo, e o subcampo da grande produção. 

(BOURDIEU, 2008, p. 52). 

 

Assim perceber que o biopoder está centrado nas unidades da escola, pois percebe-se que isso 

vai para o campo da intelectualidade em fazer com que esse poder econômico sobrepõe-se a 

intelectualidade e quando o indivíduo sobressai de forma em que vai encontrar a necessidade 

de quem está no domínio econômico faz com que fique ameaçado. Assim se perceber o porquê 

a fragilidade do homem de cor que pensa tem que ser tirada do foco nas questões em que vai 

argumentar e questionar sobre o direito de ter direito.  

Com toda essa problemática o homem afrodescendente é afastado de muitas concepções 

educacionais no universo da educação e de uma promoção da sua estrutura financeira e social. 

Na visão de quem ostenta o poder é que precisa dos componentes da base da pirâmide etária 

para que o seu domínio nunca seja ameaçado. 

 

AS POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL E A 

CONDIÇÃO DO HOMEM NEGRO EM TEMPOS DE PANDEMIA 
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A condição do homem negro no Brasil com suas políticas públicas sociais e educacionais com 

ideologia neoliberal fascista, tem uma concepção de distanciamento desse indivÍduo dentro do 

ambiente em que pode promover o seu desenvolvimento intelectual racional, o 

desenvolvimento emanciparia com a promoção ao direito de bens e de fatores econômicos no 

contexto da sua sobrevivência que é a escola. Quando vem alguma crise que retrata a falta de 

um contexto na formação dele é precária e vergonhosa sua real condição. Vamos relembrar 

alguns fatos que marcam a condição do homem de cor nesse país, a maioria deles moram e 

sobrevive de trabalho rural, muitos deles saem de seus longínquos lugares do país, 

principalmente Norte e Nordeste para a colheita de café e de outras culturas, o período chamado 

de temporada de colheita, e agora esses homens estão enfrentando uma guerra com batalhas 

desiguais que são as modernas colheitadeiras mecanizadas tecnológicas e estão tirando o 

trabalho desse homem, outro fator é a questão agora dos filhos e alunos que são negros que 

estão na escola na sua maioria de classe da base da pirâmide etária da economia social, que com 

o ensino online e com envio de tarefas online não tem acesso a internet e nem um smartphone 

ou um laptop, aí vemos uma desigualdade enorme e por último, escolas onde esses alunos 

estudam, não oferecem tais recursos porque também não são aparelhadas com os aparatos 

tecnológicos necessários para isso. Como isso pode acontecer em uma sociedade que segue uma 

Constituição Federal que todos têm direito a tudo isso que foi negado a abordado acima? 

Também pode-se dizer que a nossa Constituição Federal também é uma ferramenta de políticas 

na praticabilidade como uma forma de sustentação da necropolítica, do epitemicídios do direito 

do homem de cor e a sustentabilidade do biopoder ideologicamente mascarada no seu contexto 

prático. Viver em uma sociedade desigual será a sina do homem afrodescendente desse país 

sendo cada vez mais objeto de exploração física, mental, intelectual e educacional dentro de um 

paradoxo libertário.  Pode-se compreender que as políticas públicas na praticidade têm um 

cunho ideológico, atende com maior eficácia a uma camada social e enquanto a outra vai ser 

beneficiada de acordo com o interesse dos que ostentam privilégios de quaisquer natureza, pode 

ser por qualquer fato que a camada social privilegiada sustenta em uma sociedade, local ou um 

contexto na sua plenitude geográfica.  

 

RESULTADO 
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O resultado encontrado no final da elaboração desse trabalho acadêmico foi a constatação, do 

que estão escritos nos anais em que estão aprovados em formas de lei em que garantem o direito 

do homem ser igual em quaisquer situação em que ele encontra inserido dentro de uma 

sociedade, espaço georáfico, em quaisquer situação economica e social, independente de etnia, 

ideologia política e religiosa, deve ser iguais os direitos promovidos nas referidas leis em que 

estão promulgadas e ratificadas nos anais da justiça constitucional não sendo cumpridas 

conformes estão previstas para todos em direitos. Assim, pode perceber o que é para ser 

cumprido estão sendo negados dentro de forma negacionistas, camufladas, tornando evidente a 

necropolítica, o epistemicídio e o biopoder paralelo ao que, por lei é um direito.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS - CONCLUSÃO 

 

 Portanto, ao longo das suas histórias, desde a sua formação, até na contemporaneidade, 

o homem afrodescendente luta por direito a sua liberdade, a concepção de igualdade perante a 

todos, a poder praticar e demonstrara sua cultura e ter um lugar mais destacado dentro da 

sociedade. Infelizmente a história e o legado do homem negro mostra que as injustiças 

começam dentro do seu contexto como um ser humano, até a máscara em que estão empregadas 

dentro das Cartas Magnas de cada país onde estão inseridos, pois o que estão dentro desses 

anais sociais não condiz com sua empregabilidade e praticidade. É uma máscara com que a 

necropolítica, o epistemicidio e o biopoder, usa da sua influência para que essa empregabilidade 

não seja colocada em prática para que os que promovem o emprego dessas ciências não percam 

os seus confortos de hegemonia financeira, social e os status que são promovidos para quem 

ostentam uma posição na camada superior da pirâmide etária econômica de cada país. Assim 

percebe as injustas promoção dos que são privilegiados e a diminuição dos direitos que estão 

na base da pirâmide etária da economia, da condição social e cultura. A necropolítica está 

vivenciada, infelizmente, em todo setor social em que estão inseridos os negros e os menos 

favorecidos. O epistemicídio e o biopoder estão impregnados nos problemas dos 

afrodescendentes sociais e também daqueles homens brancos que estão vivendo a margem da 

pobreza financeiro e social.      
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CAPÍTULO 27 
 

ANÁLISE E MAPEAMENTO DE PROCESSOS NO SETOR 
DE EXPEDIÇÃO DE UMA OPERADORA DE PLANO DE 
SAÚDE 

 
Felipe Lopes Nunes e Rhubens Ewald Moura Ribeiro 

 
RESUMO: O presente trabalho teve como objeto realizar a análise e 
mapeamento dos processos do setor de Expedição de uma operadora de 
plano de saúde suplementar. Onde se buscou compreender como a gestão 
de processos e a gestão de documentos podem colaborar para a otimização 
das atividades de expedição e o arquivamento de documentos. Onde se 
buscou identificar os elementos que norteiam a gestão dos documentos e as 
atividades do setor de expedição, por meio do mapeamento dos processos de 
arquivamento e expedição de correspondências, o que permitiu identificar os 
gargalos. Desta forma foi possível propor ações que podem proporcionar 
melhoria e solução de problemas e reconfiguração de processos e 
procedimentos. O principal procedimento metodológico utilizado foi a de 
pesquisa observacional de corte transversal. Logo durante a análise e 
discussão dos resultados foi identificado a necessidade de se priorizar os 
processos por meio da aplicação de matriz de priorização de atividades, por 
meio da atribuição do seu grau de importância vesus urgência. Logo, foi 
possível concluir que o setor de expedição ainda possui muitos processos 
manuais somado a necessidade de sistemas, mas de gerenciamentos mais 
eficientes que possibilitem maior automatização e padronização das 
atividades. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em nosso país desde 1940 as operadoras de planos de saúde prestam seus serviços à 

sociedade. Os planos de saúde privados pertencem à categoria da saúde suplementar, pois não 

possuem vínculo com Sistema Único de Saúde e compreendem as atividades de planos 

privados de assistência à saúde. Dentro desta classificação é possível desmembrar as 

categorias de cooperativas médicas e/ou odontológicas, medicina de grupo, autogestão, 

seguradoras e as instituições de assistência a servidores públicos. Dentre as possibilidades de 

contratação de planos, podem ser contratos, assistência médica com ou sem odontologia ou 

apenas o odontológico. No último ano de 2020 segundo informações da Agência Nacional de 

Saúde Suplementa ANS, em seu último relatório, o setor de planos de saúde obteve um 

crescimento em relação ao número de beneficiários por cobertura assistencial. No entanto, o 

número de operadoras de planos de saúde com beneficiários em atividade teve uma queda, de 

711 operadoras para 709. Todavia, como já mencionado o número de beneficiários obteve 

aumento de 1,2% em relação ao ano de 2020 (ANS, 2021; MALTA et al, 2017). 

Todo e qualquer setor de uma organização possui demandas diárias, cuja o seu volume 

muitas vezes não é possível prever, sendo importante existir processos de trabalho eficientes. 

Logo, a gestão de processos é não só uma ferramenta que proporciona eficiência, mas pode 

oferecer um diferencial competitivo em meio ao mercado que está cada vez mais exigente. A 

caminhada rumo à eficiência e a eficácia dentro das organizações no que se refere à execução 

das atividades, tem principal origem numa perfeita gestão dos processos de trabalho e busca 

constante pelo aperfeiçoamento. Esta ferramenta de gestão implanta um olhar sistêmico, 

mostrando a interdependência entre os participantes de um conjunto de atividades, com o 

objetivo de gerar resultados, desta forma os colaboradores podem ter noção de seus papéis 

operacionais dentro do processo (PRADELLA, 2013). 

A Empresa objeto deste estudo é uma empresa do ramo de plano de saúde 

suplementar, a mesma possui atuação nos Estados do Piauí e Maranhão e possui como 

clientes pessoas físicas e jurídicas. No que tange os Recursos humanos ela possui cerca de 

200 colaboradores, dentre os produtos oferecidos aos seus clientes estão entre planos privados 

de assistência médico e odontológico. Por motivos não explicitados, a empresa preferiu não 

ter seu nome divulgado no presente estudo, por isso iremos usar um nome fantasia 

“Plansaúde”. Sendo o setor objeto de estudo a Expedição, significado da palavra expedição é 

a atividade de quem expede, distribui, entregar ou envia ao destinatário. O setor de expedição 

de uma operadora de plano de saúde é o setor responsável por gerenciar, protocolar, arquivar 
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e controlar a logística de correspondências e materiais recebidos e/ou enviados, bem como 

pela entrega ao cliente ou parceiros da organização (EXPEDIÇÃO, 2021).   

Por tanto diante do exposto se levanta o seguinte questionamento, de que maneira 

pode ser melhorado o processo de expedição de correspondências e a gestão de documentos 

de uma operadora de plano de saúde suplementar? Desta forma, se pretende analisar como a 

gestão de processos e a gestão de documentos podem colaborar para a otimização das 

atividades de expedição e o arquivamento de documentos. Por sua vez, o mapeamento de 

processos proporciona a extinção de desperdícios e situações indesejadas de retrabalho, por 

meio de uma visão mais sistêmica. Cada colaborador precisa ter suas funções bem definidas, 

de forma conjunta toda a equipe precisa entender o porquê de cada processo e como executá-

lo de forma correta. Para que um processo de trabalho possa ter eficiência garantida é 

necessário ter entre todos os envolvidos um entendimento de como a interação entre eles 

contribui para o resultado final, devem entender também o processo de maneira geral 

(KIPPER et. al, 2011; MEINE et al., 2019). 

Logo, o arquivamento é imprescindível, por meio de uma correta classificação de 

documentos bem como o correto arquivamento dos documentos, que posteriormente serão 

fonte de informações e comprovação. Desta maneira a eficiente gestão de documentos e 

eficaz execução das atividades deve ser feita não por um denominado grupo de trabalho, mas 

sim por uma equipe, cuja todos entendem perfeitamente como o seu papel contribui para o 

todo (RONCAGLIO, 2004). 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Gestão de Processos 

Cada organização possui sua identidade, que é expressada pela maneira que ela presta 

ou vende seu produto, porém essa identidade também é revelada na forma que ela executa 

suas atividades. Toda empresa é dividida em diversos setores, cada um com sua área do 

conhecimento que se inter-relacionam em prol do objetivo geral da organização, estes por sua 

vez exercem suas funções por meio de atividades e processos rotineiros. Desta forma, um 

processo pode ser definido como um grupo de atividade executadas de maneira lógica e 

ordenada de tal maneira que se inter-relacionam atribuindo cada vez mais valor a um serviço 

ou produto. Os processos ocorrem repetidas vezes, fazendo com que diversos colaboradores 

participem da execução determinando como e para que se trabalha, externando todos os dias a 
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identidade da organização (TONINI, 2020). 

Então um processo é uma ação de aspecto administrativo que tem como objetivo 

transformar entradas em saídas, tendo os processos uma lógica compartilhada entre se e que 

são executadas com o propósito de atender necessidades tanto internas como externas. Logo 

existem duas vertentes que têm relação uma com a outra, porém são distintas, que é a 

diferença entre gestão por processos e gestão de processos. Enquanto o primeiro se refere a 

um paradigma de caráter administrativo, pois possui relação com a qualidade de produtos e 

tem como uma de suas fortes origens na Gestão da Qualidade Total. Já a segunda é uma 

ferramenta administrativa, por tem como finalidade otimizar a organização por meio do 

mapeamento, análise e reorganização dos processos organizacionais (NEDER, 2021).  

 

2.2  Mapeamento de processos 

 

A existência de uma gestão de processos no contexto organizacional é 

indubitavelmente necessária para o atingimento dos objetivos, bem como é uma ferramenta 

estratégica para a manutenção dos resultados eficazes de forma maximizada. Logo, toda ação 

realizada referente a organização das etapas e tarefas no objetivo de proporcionar a correta 

execução, bem como a estruturação destas tarefas para o atingimento dos objetivos 

estratégicos da organização é definido como gestão de processos. A gestão de processos é 

alcançada por meio de quatro etapas, onde primeiramente se deve fazer a identificação e 

análise dos processos, em seguida determinar as metas de melhorias de cada processo, logo 

então faz-se a partir dos resultados se avalia os processos, dessa forma podemos assim realizar 

a normalização de cada estágio de desenvolvimento alcançado pelos processos. Então entra a 

parte do mapeamento de processos como ferramenta de controle nesse contexto, onde ele 

proporciona por meio do desenho, documentação, monitoramento e controle dos processos.  

Nele a organização possui uma imagem de cada processo realizado na organização por meio 

de diversas técnicas em conjunto ou individualmente (COSTA MOREIRA, 2018). 

Todavia, existe uma diferença entre modelagem e desenho de processos, conceitos que 

são facilmente confundidos.  Quando se fala que será realizado o desenho do processo está 

relacionado às mudanças em processos existentes ou na criação novos processos. Já quando se 

diz que será feito a modelagem dos processos se refere a representar por meio de imagem os 

processos. O fim da modelagem é se utilizar de representações gráficas por meio de fluxos, 

mapas, diagramas e outras ferramentas afins para proporcionar a diversos usuários o melhor 

entendimento do processo. Para tanto as representações tanto de desenho como modelagem 
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devem ser fáceis de entender, para isso faz se necessário a escolha da ferramenta mais 

adequada à necessidade e complexidade dos processos a serem analisados. Desta forma, se 

pode alcançar a uma melhor comunicação entre as diversas partes interessadas, tendo em vista 

que cada processo estará devidamente documentado e com padrões definidos, sedo possível 

medir desempenho das atividades e visualizar oportunidades de melhorias tanto a execução 

como na identificação de quais atividades os colaboradores possuem maior dificuldade e 

assim planejar treinamentos mais objetivos a equipe (PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 

2021). 

 

2.3 Business Process Modeling Notation (BPMN) 

 

O fluxograma e o BPMN são parecidos, mas se tratam de ferramentas distintas. O 

fluxograma se mostra uma ferramenta bem mais simples, já o BPMN possui bem mais 

nuances que permitem representar os processos de negócios de forma mais detalhada sem 

perder o aspecto de simplicidade e fácil entendimento. Atualmente a notação Business 

Process Modeling Notation está na sua versão 2.0.2, que foi publicada em janeiro de 2014. 

Logo, como já é de entendimento que a notação BPMN faz uso de certas simbologias para 

representar etapas de um processo, atividade ou pontos em que há a possibilidade de dois 

caminhos distintos, podemos destacar alguns dos principais símbolos desta notação. Logo 

nesse tipo de notação, todo o processo é modelado dentro de um quadro que se chama Piscina, 

que por sua vez é dividida em Raias, na primeira é identificado o nome do processo em 

modelagem, na segunda se refere às subdivisões ou setores, etapas e/ou responsáveis por cada 

passo dentro de um processo. O Quadro 2 contém os elementos da notação BPMN mais 

utilizados durante a modelagem de processos organizacionais (OMG, 2014). 

 

Quadro 1.  Principais elementos da notação BPMN 

Artefato Nome Descrição 
 

Evento Início Indica o início do processo, não possuindo nenhum 

fluxo de entrada, pois marca o ponto de partida do 

processo. 
 

Início Mensagem Indica o início do processo a partir do recebimento de 

uma mensagem, informação ou algo de uma outro 

participante. 
 

Atividade Indica uma ação realizada durante o processo 

representado de maneira genérica. 
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Subprocesso Indica a existência de um processo dentro do processo. 

 

Gateway (Decisão) Indica o momento em que o fluxo pode seguir em duas 

direções. 

 

Evento Fim Indica o término do processo, não possuindo nenhum 

fluxo de entrada, pois marca o ponto final do processo. 

 

Fim Mensagem Indica o fim seguido do envio de uma mensagem, 

informação ou algo para um participante.  

 

Sequência Aponta a direção ou sequência do fluxo. 

 

Mensagem Indica a direção e envio de uma mensagem a outro 

participante ou etapa. 
 

Piscina Representam um processo, setor, usuário ou aquele é 

responsável pelo processo. 

 

Raias São subdivisões que indicam etapas, funções ou papeis 

de um processo, podem ser representadas tanto na 

horizontal como na vertical. 

 

Anotação Usado para indicar a existência de informações 

adicionais durante o processo. 

Fonte: Autoria Própria, 2021. 

 

2.4 Matriz de Eisenhower 

 

É comum dentro das organizações existir uma grande demanda de tarefas a serem 

realizadas em contra partido do pouco tempo disponível, desta forma é necessário existir uma 

priorização das tarefas, distinguindo qual é a mais importante ou mais urgente. Diante do 

exposto, é axiomático a necessidade de se pôr um grau de prioridade ao conjunto de 

atividades existentes, executando aquelas que com grau de urgência elevado e se 

programando para executar as demais. Nessa ferramenta se utiliza de uma espécie de gráfico 

com dois eixos, onde é possível visualizar de forma simplificada a grau de importância das 

atividades. Na Figura 1 vemos a Matriz de Eisenhower, onde no primeiro eixo está o grau de 

urgência, ou seja, aquilo que precisa ser feito imediatamente, no segundo está o eixo de 

importância, que evidencia o quão relevante é tarefa (RUIZ; SALA, 2019).  
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Figura 1.  Matriz de Eisenhower 

 

Fonte: Autoria Própria, 2021. 

 

Ainda na Figura 1 é possível ver que a matriz está subdividida em quatro quadrantes, 

no 1°quadrante ficam as atividades que possuem muita importância, no entanto pouca 

urgência o que permite que sejam programáveis podendo ser feitas posteriormente. No 2° 

quadrante são processos que têm um alto grau de importância e também de urgência, logo 

devem ser priorizadas e feitas imediatamente. Em seguida no 3° quadrante se tem as 

atividades ou processos pouco urgentes e pouco importantes, logo não há necessidade se 

serem executadas de imediato ou até podem ser eliminadas. Já no 4° quadrante estão os 

processos ou atividades que possuem baixa importância, mas são urgentes, logo dever ser 

realizadas, porém em segundo plano podendo ser direcionadas a terceiros para assim existir 

total disponibilidade para as tarefas do 2° quadrante (FEIJOO, 2021). 

 

2.5 Gestão de documentos 

 

A gestão de documentos constitui uma das atividades do arquivista. Por sua vez, se 

trata do momento em que são realizadas atividades com a finalidade de classificar, avaliar e 

descrever os documentos administrativos de maneira organizada.  Logo essa prática procura 

proporcionar e garantir o correto ciclo de vida documental. Temos que a gestão documental 

está relacionada com o uso da informação administrativa da organização e está dentro do 

cenário da gestão da informação (VITORINO, 2017). 
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 Logo então, essa gestão procura reduzir ao máximo o volume documental através da 

identificação de quais documentos não são essenciais e então dando a sua devida destinação. 

Temos em mais uma definição da gestão de documentos, que segundo a Lei n° 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991, a gestão de documentos se trata de uma soma de procedimentos e operações 

relacionados a criação, trâmite, utilização, verificação e arquivamento que se constitui por 

meio de três fases a corrente, intermediária e permanente.  Esse processo tem em vista 

identificar o valor do documento, bem como definir a real destinação do documento por meio 

da identificação do seu valor sobre a égide dessas três etapas, definidas pela lei 8.159/91 

(BRASIL, 1991). 

As etapas corrente, intermediário e permanente pertencem à denominada tabela de 

temporalidade, um importantíssimo instrumento arquivístico. Esse instrumento tem como 

finalidade estabelecer prazos para a guarda e destinação dos documentos com o direcionado 

para à garantia de acesso à informação de forma mais rápida possível. A aplicação desta 

ferramenta é uma etapa primordial no ciclo de vida de qualquer documento, pois através dela 

podemos definir a racionalização dos documentos definindo quais deles irão para guarda e por 

quanto tempo e quais serão descartados. Logo então, se avalia qual o valor do documento e 

qual o seu potencial informativo e comprovatório para a organização. Desta forma, se destaca 

a crucial utilização da tabela de temporalidade para uma melhor otimização do espaço de 

armazenamento e melhor racionalização dos documentos que realmente devem ser guardados 

de forma permanente (ARQUIVO NACIONAL, 2020). 

 

2.6 Saúde Suplementar 

 

No Brasil a iniciativa privada possui livre atuação no âmbito da saúde no país, desde 

que respeitem todas as normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis. Desta forma a 

iniciativa privada oferece a população a assistência à saúde de forma suplementar, tendo em 

vista que o sistema de saúde brasileiro tem cobertura universal do sistema público. Logo 

podemos destacar que quando o cidadão realiza a contratação de plano de saúde privado, o 

mesmo não perde o direito de usufruir do atendimento do Sistema único de Saúde (SUS). A 

população tem acesso a essa assistência por meio das operadoras de planos de saúde, que 

prestam seus serviços por meio de uma rede credenciada ou própria, que por sua vez são os 

responsáveis diretos pelo atendimento ao paciente. Sendo assim as operadoras são contratadas 

por meio de contratos individuais, no entanto ocorre uma maior incidência de contratação por 

meio de entidades coletivas, como empresas e sindicatos de classe (OKANO; GOMES, 
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2019). 

Os Planos Privados de Saúde Suplementar são regidos pela lei n° 9.656, de 03 de julho 

de 1998, ao qual regula à ANS como responsável pela normatização e regulação do setor país, 

sendo assim as operadoras subordinadas a ela. A lei também determina os quesitos básicos 

para que uma operadora possa exercer suas atividades, devem possuir registro nos Conselhos 

Regionais de Medicina e Odontologia. Da mesma maneira, necessitam possuir documentos 

que descrevam de maneira detalhada cada serviço que presta e de terceiros vinculados a ela, 

bem como dos equipamentos e instalações que serão utilizados para o atendimento dos 

consumidores. Da mesma forma deve caracterizar quais recursos humanos são qualificados e 

habitadas, para a prestação de seus serviços, bem como especificar qual as responsabilidades 

técnicas estarão sobre ele de acordo com as leis que regem a matéria. Logo as operadoras 

também precisam demonstrar a sua capacidade de atendimento levando em consideração os 

serviços que serão prestados, bem como demonstrar a viabilidade econômica e financeira 

tendo como base as suas peculiaridades (BRASIL, 1998). 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

A metodologia trata-se de uma ferramenta facilitadora na busca do conhecimento, e 

que proporciona ao investigador uma lógica a seguir, logo cultiva uma atitude investigativa. 

Logo, a metodologia ou método é um conjunto de etapas dispostas de forma ordenada com o 

propósito de investigar determinada verdade e para se chegar a uma finalidade  Desta forma  

foi utilizado como modalidade de pesquisa o estudo de caso com uma abordagem qualitativa, 

que nos permite estudar o assunto com maior profundidade. O estudo de caso permite uma 

análise mais eficiente de um problema complexo, pois através dele se pode absorver 

conhecimento através de um caso, onde tem-se como finalidade, investigar todas as 

características inerentes e importantes ao objeto de estudo (ARAGÃO; NETA, 2017; 

VENTURA, 2007). 

Logo então, a pesquisa qualitativa é a metodologia que procura estudar os fenômenos 

em seu ambiente nativo sendo o próprio investigador o principal instrumento dessa 

metodologia, pois é ele próprio que irá reunir as informações. Todavia, se constitui um 

desafio ao pesquisado o uso dessa metodologia para a análise documental, tendo em vista que 

serão encontrados documentos que nunca passaram por nenhum tratamento, logo dependerá 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 354



da capacidade que pesquisador terá em relação a forma que ele irá selecionar, tratar e 

interpretar a procura da interação com sua fonte, logo obtendo sucesso, os dados coletados 

terão maior significância (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). 

Sendo assim, o presente trabalho fará uso da metodologia de pesquisa observacional 

de corte transversal. Esta metodologia tem como característica o fato de o estudo ser realizado 

em um curto período de tempo, sendo o estudo puramente observacional e descritivo. Logo 

este tipo de pesquisa permite uma melhor compreensão quando o objetivo tem relação com 

causa e efeito (ZANGIROLAMI-RAIMUNDO et. al., 2018). 

 

3.2 População e Amostra 

 

A pesquisa tem como fonte de estudo uma empresa do ramo de planos privado de 

saúde suplementar atuante na região de Teresina – PI, Timon – MA e cidades vizinhas. No 

entanto, uma empresa possui vários setores, que por sua vez possuem suas peculiaridades, 

cada um pertence a uma área do conhecimento distinto que juntas fazem a empresa funcionar. 

Tendo isso em vista, o presente trabalho se limita ao estudo de um único setor, o de 

expedição. Por tanto o setor de expedição da operadora privada de plano de saúde 

suplementar denominada neste trabalho com o nome fictício “Plansaúde”, foi a amostra alvo 

de estudo.  

 

3.2 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Dentre os procedimentos de coleta de dados foi usado a pesquisa documental pois tem 

estreita relação com o tema proposto, onde se faz uso de fontes primárias, ou seja, a coleta 

dados que ainda não foram tratados de forma científica. Do mesmo modo, se utilizou do 

método de coleta de dados para observação dos processos in loco, com aspecto participativo 

natural, tendo em vista que o pesquisador faz parte do grupo objeto de pesquisa, sendo o 

principal método de coleta de dados utilizado na presente pesquisa. Sendo assim, foi realizado 

o acompanhamento dos processos e a medida que os mesmos eram executados foram 

aplicados questionamentos com a finalidade de compreender melhor a sequencia e sentido das 

atividades. 

 

3.3 Procedimentos de análise de Dados 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 355



 

Na metodologia de pesquisa qualitativa não é possível medir ou contados pois de 

forma geral são expressos através de palavras. Logo então após realizada a coleta de dados e 

informações como, quais e de que forma os processos e as atividade são realizadas, fora 

identificado muitos processos, na qual se fez necessário a aplicação da ferramenta de 

priorização das atividades por meio da matriz de Eisenhower, o que permitiu se selecionar 

quais processos seriam mapeados. Desta forma, foi realizado o mapeamento dos processos 

considerados de maior prioridade,  sendo mapeados da maneira que estão sendo realizados. 

Desta forma, foi possível ter uma visão geral de todos os processos e como cada um se inter-

relacionam entre eles, a medida que os porcessos forma ficando mais claros e melhor 

compreendidos, foi realizado a análise e identificação das falhas. Cada processo foi analisado 

sobre a perspectiva da notação BPMN.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Expedição 

 

Atualmente a Expedição conta com um total de dez colaboradores mais uma 

supervisora, dentre os quais sete são efetivos, três jovens aprendizes e uma estagiária. Foi 

possível observar que cada colaborador possui um papel específico de tal forma que cada uma 

complementa e depende do trabalho do outro para que o fluxo aconteça. Para o envio e 

entrega das correspondências a empresa conta com três empresas de entrega terceirizadas, ao 

qual chamamos pelo nome de Teceirizada 1,2 e 3. O setor usa três sitemas para controlar sua 

demanda um Sistema de Gerenciamento de Operadoras de Planos de Saúde (SGOPS), 

Sistema de Gerenciamento de Correspondencias (SGC) e um site da Terceirizada 1. O 

primeiro faz o controle de todas as conrrespondencias do setor e realiza correções de 

endereçamento, o segundo reliza a comunicação entre operadora e os Terceirizada 2, bem 

como a impressão de todas as cartas e comprovantes e o terceiro é um site usado para o envio 

e recebimento de informações à Terceirizada 1. 

 

4.2 Processos 

 

A rotina do setor é repleta de atividades relativas à expedição, controle, protocolização 

e arquivamento. No Quadro 4 é possível visualizar os processos executados no setor.  
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Quadro 2.  Relação de processos do setor de Expedição 

N° Processo 

01 Arquivamento de documentação e comprovantes de entrega. 

02 Devolução de documentação não entregue. 

03 Entrega de Matérias Home Care 

04 Envio de matérias para filiais. 

05 Postagem de Carnês (Terceirizada 1) 

06 Postagem de Correspondência avulsa 

07 Postagem de Documentação PF e PJ (Terceirizada 2) 

08 Postagem de Documentação PF e PJ (Terceirizada 1) 

09 Postagem de Notif. Intercalado, Atraso e Cancelamento PF-PJ (Terceirizada 2) 

10 Postagem de Notif. Intercalado, Atraso e Cancelamento PF-PJ (Terceirizada 1) 

11 Postagem de Termo de Comunicação ao Beneficiário 

12 Postagens de Carnês de Pagamento 

13 Publicação em edital 

14 Recebimento e protocolização de Documentos  

15 Recebimento e Arquivamento de Comprovantes 

16 Reenvio de Documentação. 

17 Solicitação de Material de expediente 

 Fonte: Própria autoria, 2021. 

 

4.3 Entregas 

A escolha da melhor empresa para realizar a entrega envolve fatores basicamente 

como custo e tempo de entrega da correspondência. As entregas pela Terceirizada 1, possui a 

vantagem de menor custo, entrega mais rápida e maior flexibilidade, bem como maior 

acessibilidade para resolver pequenos problemas durante a entrega. No entanto, a Terceirizada 

1 não realiza entregas em todas as cidades, é nesse momento que entra a Terceirizada 2. As 

entregas feitas pela Terceirizada 3 são entregas de maior tamanho e volume, sendo uma opção 

mais barata que pela Terceirizada 2. Logo foi possível observar que a escolha de qual empresa 

fará a entrega da correspondência se trata de uma estratégia de reduzir custos e diminuir o 

tempo de entrega, na Figura 2 vemos as regiões atendidas pela Terceiriza1, todas as demais 

são atendidas pelos Terceirizada 2. 
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Figura 2.  Áreas atendidas e não atendidas pela Terceirizada 1 

 

Fonte: Adaptado de Plansaúde, 2021. 

 

4.4 Priorização dos processos 

 

Como visto no Quadro 2, o setor de expedição possui uma grande quantidade de 

processos, cada processo possui grande quantidade de atividades e subprocessos. De igual 

modo, cada processo tem sua origem em diversos setores, devido disponibilidade de alguns 

profissionais para a prestação de informações, se identificou a necessidade de priorizar quais 

processos realmente precisam ser mapeados. Desta forma, foi aplicado como método de 

seleção a matriz de Eisenhower, que permite identificar quais atividades são realmente 

importantes por meio da relação de importância e urgência.  Na Figura 3 podemos visualizar a 

aplicação da ferramenta, na qual foi atribuída uma numeração que representa cada processo 

existente no setor de acordo com o Quadro 2, cada numeração foi encaixada dentro da 

classificação na qual se considera urgente e/ou importante. 

Desta forma se decidiu mapear os processos contidos no 2° quadrante da matriz de 

Eisenhower, pois são processos considerados com um alto grau de importância e urgência. 

Sendo assim, no Quadro 5 temos de maneira visual a relação dos processos mapeados e suas 

respectivas numerações que serão analisadas. 

 

ATENDIDA ATENDIDA

 ATENDIDA NÃO ATENDIDA *Verde Lar **Porto Centro

Altos Cerâmica Cil Vila Santa Barbara Conj.  Vila Maria

Barão de Grajaú Br / Estradas / Rodovia Cond. Colina Cidade Leste

Caxias Pedro Balzi Rua Ponte Novo

Floriano **Porto Centro Vila Cidade Leste

Parnaíba Tabocas Rua Valter Tolentino

Picos *Verde Lar Av. Dr. Nicanor Barreto

Teresina Zona Rural Rua Nossa Srª das Graças

Timon Vila Babilônia

Povoado

Atual izado: 24/08/2021

Rua Futuro - Pq Vitoria - Angelim

Conj. Arvores verdes 

ÁREAS ATENDIDAS E NÃO ATENDIDAS PELA TERCEIRIZADA 1

REGIÃO OUTROS NÃO ATENDINDOS 

"ÁREAS DE RISCO"

Vila Nova Esperança -The

Angelim - Cerâmica Cil

Rua Carambei - Pedra Mole - The

Rua Pardal - Vale do Gavião
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Figura 3. Aplicação da Matriz de Eisenhower. 

 
Fonte: Própria autoria, 2021. 

Figura ampliada disponível em: https://drive.google.com/file/d/1FpKylfMmueJWIh8og58sDIx-4-

K4AIgF/view?usp=sharing. 

 

Quadro 3.  Processos a serem mapeados 

N° Processo 

3 Entrega de Matérias Home – Care. 

7 Postagem de Documentação PF e PJ (Terceirizada 2) 

8 Postagem de Documentação PF e PJ (Terceirizada 1) 

9 Postagem de Notif. Intercalado - Atraso - Cancelamento PF-PJ (Terceirizada 2) 

10 Postagem de Notif. Intercalado - Atraso-  Cancelamento PF-PJ (Terceirizada 1) 

11 Postagem de Termo de Comunicação ao Beneficiário 

13 Publicação em edital 

Fonte: Própria autoria, 2021. 

 

4.5 Mapeamento dos processos 

 

4.5.1 Matérias Home Care 

 

O processo se inicia na preparação da relação dos materiais necessários para o 

tratamento do paciente durante um determinado período. Em seguida é realizada a cotação do 

orçamento da relação e depois providenciar a autorização do orçamento do material 

necessário. Então as informações relativas à relação e cotação de valores dos materiais são 

direcionados ao setor de OPME – Órteses, Próteses e Materiais Especiais, que por sua vez 

registra, solicita e realiza a compra do material por meio do SGOPS e consecutivamente 

faturar o pedido. Em proseguimento, as enfermeiras separam os materiais outrora solicitados, 
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de acordo com a necessidade de cada beneficiário. Em seguida, o fluxo segue para a 

confecção do comprovante de entrega, que deve conter a relação e as quantidades dos 

materiais que estão sendo encaminhados, bem como o endereço do beneficiário e campos de 

assinatura. Foi observado que o setor de Expedição toma ciência da demanda, na maior parte 

das vezes, logo quando é feito a solicitação de compra dos materiais, pois durante todo o 

processo de comunicação o setor é copiado nos e-mails. Essa antecipação de informação 

permite ao setor de Expedição ajustar a entrega entre as demais atividades, esse processo pode 

ser melhor visualizado na Figura 4. 

Assim que é separado é encaminhado um e-mail a Expedição com o protocolo de 

entrega em anexo, que por sua vez é impresso em duas vias.  Sem demora é providenciado a 

solicitação de recolhimento à Terceirizada 1, que feita por meio de um grupo no WhatsApp. 

Assim que ocorre a chegada do entregador o mesmo dorecionado a sala de materiais para 

localizar o material separado. Foi verificado de maneira geral, que as entregas dos materiais 

são efetuadas no mesmo dia de envio, proporcionando aos beneficiários um atendimento de 

prontidão e otimizado. Todavia, foi observado que essa demanda  não possui um horário 

estipulado para surgir, o que em alguns casos causa um grande gargalo durante a rotina da 

Expedição, já que é uma demanda de grande urgência e importância. Do mesmo modo foi 

identificado que são realizadas várias entregas em dias consecutivos para um mesmo 

beneficiário, ocorrendo o desperdício de tempo e recurso.   
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Figura 4.  Entrega de material Home Care 

 

Fonte: Própria autoria, 2021.  

Figura ampliada disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1dJmZuoY1y_bOytsWr9jHOoSa1ulUjux9/view?usp=sharing. 
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4.5.2 Documentação PF e PJ 

 

4.5.2.1 Documentação PF via Terceirizada 2 

 

Na Figura 5 da página seguinte se encontra o mapeamento do processo de expedição 

de documentos para pessoa física, que é a junção da carteirinha, carnê de pagamento e guia 

contratual a ser enviada ao cliente. Tem inicio no  tratamento do dados pelo setor de Cadastro 

e Processamento de Dados – CPD, foi possível observar que mesmo o cadastro do cliente 

passando por uma triagem ocorre de a documentação chegar com informações incompletas ou 

divergentes na etapa de expedição. Em seguida é realzado criação de uma remessa de 

carteirinhas no SGOPS, inserindo os beneficiários um de cada vez, é feito a impressão das 

carteirinhas dos titulares e dependentes, carnês de pagamento e guia contratual que é impresso 

de acordo com a modalidade do plano. Doravante, é feita a etapa de endereçamento da 

correspondência por meio da impressão da etiqueta de identificação, que consta o contrato ou 

código do beneficiário, nome e endereço de entrega do beneficiário e impressão da listagem 

dos contratos para posterior conferência e comprovação. 
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Figura 5.  Postagem de Documentação PF (TERCEIRIZADA 2) 

 

Fonte: Própria autoria, 2021.  

Figura ampliada disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1jhOBDLe5DGgThpTZTJ1O8J2QDCFKlPNS/view?usp=sharing. 
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Depois a documentação é encaminhada para a Expedição, que o receber faz outra 

conferência, do endereçamento, que em alguns casos está incompleto, bem como a atribuição 

da empresa de entrega incorreta. Estando incorretos, essa documentação é devolvida ao CPD 

para  correção, no entanto quando falta apenas o número da residência, a Expedição faz a 

correção do endereço como mostra na Figura 6. Assim, surgi um gargalo, pois é necessário 

localizar o endereço ou entrar em contato com o cliente, o que às vezes não é possível por 

diversos fatores. Logo, estando o endereçamento incorreto acarreta em retrabalho, pois o 

cadastro deveria ter sido feito pela equipe de cadastro.  

 

Figura 6.  Subprocesso correção de endereço 

 

Fonte: Própria autoria, 2021.  

Figura ampliada disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1PY1b0sd9rWIlcD00vU7lH_mxxCpkFC7J/view?usp=sharing. 

 

Com a atribuição incorreta da empresa de entrega surgiu então outro gargalo, pois essa 

documentação retorna ao CPD para a correção e reimpressão da listagem, passando para o 

processo de postagem por meio da Terceirizada 1, acarretando em retrabalho e perda de 

tempo. Em seguida a documentação recebe um código de postagem, por meio do SGC, 

classificando entre Nomal ou Expressa. Após serem enviadas as informações por meio do 

SGC, a Terceirizada 2 retornam com código de postagem que será discriminado no AR e na 

identificação do envelope.  Foi observado que o SGC constantemente apresenta 

inconsistência, às vezes por vários dias, fazendo com que todos os processos que dependem 

dele congestionem. 

Logo depois, é feito a impressão do comprovante de entrega, identificação e 

montagem. São impressos a Pré-Listagem de Postagem - (PLP), Aviso de Recebimento – 

(AR), Carta e Listagem de Contratos, cada arquivo possui uma configuração de impressão 

diferente, fazendo com que o processo fique mais lento, já que os arquivos não saem 
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padronizados, facilitando a ocorrência erros. Em proseguimento o processo passa para a 

montagem e identificação dos documentos, recortando o comprovante de entrega (AR) e  

identificação do envelope e em seguida anexar nos documentação. Por fim, as documentações 

são postas na mesa central  juntamente com a Listagem de Contratos e a PLP para coleta. 

  

4.5.2.2  Documentação Pessoa Física via Terceirizada 1 

 

O CPD primeiramente gera o código de postagem dentro do SGOPS e imprime o 

comprovante de entrega. Neste caso fica a cargo do próprio CPD fazer a atribuição do código 

de postagem, identificação do envelope e anexa o comprovante no envelope. Na Expedição a 

etapa de recebimento e conferencia é necessário haver maior atenção, visto que agora é 

preciso verificar no comprovante a declaração de conteúdo, bem como se a quantidade 

recebida bate com a informada na listagem e caso exista alguma inconsistencia essa remessa 

deverá retornar ao CPD para correção. No SGOPS é  extraído o arquivo com as informações 

de postagem que será enviado para o sistema da Terceirizada 1 e a impressão de duas vias da 

Listagem de Contratos. Uma via da listagem é assinada no ato do recolhimento é arquivada 

em pasta AZ, sendo utilizada para fins de comprovação de postagem e a outra é levado 

juntamento com os documentos. Logo então é preciso fazer o envio do arquivo referente a 

remessa e suas informações de postagem no site da Terceirizada 1, como mostra na Figura 7.  
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Figura 7.  Postagem de documentação PF (TERCEIRIZADA 1) 

 

Fonte: Própria autoria, 2021.  

Figura ampliada disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1PzDfbvCflBUP30MxsdsUKYKsg6NYYisp/view?usp=sharing. 

 

 

4.5.2.3 Documentação Pessoa Jurídica via Terceirizada 2 

 

O processo de Expedição de documentação de PJ possui um percurso mais longo, pois 

entre os setores de Expedição e CPD existe o SACE que é o Setor de Atendimento ao Cliente 

Empresa.  No CPD a confecção da documentação PJ é parecido com o da PF no entanto 

existem diferentes etapas e normalmente a quantidade de beneficiários para um mesmo 

contrato é bem maior. 
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Figura 8.  Postagem de documentação PJ Terceirizada 2 

 

Fonte: Própria autoria, 2021.  

Figura ampliada disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1QWCpgLRezjlByWOOtjwNY8nhtXHG53cG/view?usp=sharing. 

 

Na Figura 8,  motra que a documentação é encaminhada ao SACE que realiza outros 

processos de conferência relacionados à contratação do plano e direcionamento da 
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documentação. Logo então, é dado início a conferência da parte contratual. A conferência 

toma partida com a verificação das assinaturas, simultaneamente é verificado se não há algum 

cadastro em branco. Em seguida, é feita a análise do vínculo dos beneficiários com o 

contratante responsável pelo contrato e se existe algum vínculo entre os beneficiários. No 

caso do vínculo do beneficiário titular, este precisa ter vínculo empregatício com a empresa 

contratante, já os beneficiários do contrato precisam ter vínculo de até primeiro grau. Desta 

forma caso algum destes itens outrora citados não estejam de acordo ou ausentes a 

documentação fica retida, sendo repassada para o analista responsável pelo contrato que fará 

contato com o cliente para assim sanar a inconsistência cadastral. 

O passo seguinte é cadastrar a empresa contratante no App Empresa, que é uma 

plataforma em que o cliente empresa tem acesso a atendimento, pagamentos e solicitações 

sobre seu plano empresarial. Logo em seguida, é feito a impressão de um relatório dos 

beneficiários cadastrados, depois é feito o envio por e-mail do relatório e informações de 

acesso ao aplicativo. Dando seguimento ao processo, é criado uma remessa de 

correspondência no SGOPS, como mostra na Figura 9, logo depois e realizado a impressão 

dos comprovantes de entrega e etiquetas de identificação, depois os mesmos são anexados nos 

respectivos envelopes.    

                 

Figura 9.  Subprocesso criar remessa de correspondência empresa 

 

Fonte: Própria autoria, 2021. 

Figura ampliada disponível em: https://drive.google.com/file/d/1lXsw_q4-N3AxLXRwF36CEKm-

Cqb46Nyd/view?usp=sharing. 
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Os comprovantes de entrega são salvos em arquivo texto e enviados por e-mail para a 

Expedição com as informações de postagens. Sem demora as documentações são entregues a 

Expedição, que reliza outras conferencia menos da quantidade recebida, pois neste caso não 

existe a listagem de contratos, pois o mesmo é substituído pelo e-mail.  

 
Figura 10.  Correção de endereço contrato empresarial 

 

Fonte: Própria autoria, 2021.  

Figura ampliada disponível em: https://drive.google.com/file/d/1Yaoi5DSM0HqkpiVoBMByojv-

uOoBHT1n/view?usp=sharing. 

 

Na expedição a documentação empresarial passa apenas pela conferência de 

endereçamento e atribuição da empresa de entrega. Caso o endereçamento esteja incompleto, 

é realizado um subprocesso de correção de endereço acessando o cadastro da empresa por 

meio do SGOPS, no entanto, este subprocesso é mais limitado, pois quem deve entrar em 

contato com o cliente é o SACE, logo as correções se limitam às informações já contidas no 

sistema mostrado na Figura 10. Dando prosseguimento ao processo de verificação pode 

ocorrer de a empresa de entrega, de uma ou todas as documentações estarem atribuídas 

incorretamente. Por tanto existir duas situações possíveis neste caso, como estamos tratando 

de uma documentação que deve ser enviada pela Terceirizada 2, a primeira é em que todas as 

documentações tem o endereço atendido pela terceirizada 1, neste caso é possível apenas 

realizar a troca no SGOPS e prosseguir com o envio pela Terceirizada 1, caso apenas uma 

unica documentação na mesma remessa possui endereço atendido pela Terceirizada 1, as 

documentações são devolvidas ao SACE para correção.  

Depois é preciso atribuir o código de postagem pelo SGC e realizar a montagem da 

documentação. Logo depois é feito a impressão dos arquivos PLP, AR, Carta e listagem de 

contratos, nomenclaturas estas usadas pelo SGC. Então e feito manualmente e em ordem o 

recorte do comprovante e identificação frontal das documentações. E finalmente a 
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documentação é colocada à mesa junto a outros documentos que serão recolhidos pela 

Terceirizada 2 no horário marcado. 

  

4.5.2.4 Documentação Pessoa Jurídica via Terceirizada 1 

 

Na etapa do CPD e do SACE o processo é igual ao envio por meios da Terceirizada 2 

até chegar no subprocesso gerar a remessa de correspondência, que neste caso, o próprio 

SACE realiza a criação deste código. O código de postagem é criado no SGOPS, de forma 

automática, no entanto, um dos erros que podem acontecer é a documentação chegar sem o 

código de postagem, nesta situação o SACE é notificado à gerar os códigos e então 

reencaminhar os AR’s.  

 

Figura 11.  Subprocesso de criação de remessa PJ Terceirizada 1 

 

Fonte: Própria autoria, 2021.  

Figura ampliada disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1PMCshyE4QwJUCIBsE4bQjP3vcxaTIYRC/view?usp=sharing. 
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Figura 12.  Postagem de documentação Pessoa Jurídica Terceirizada 1 

 

Fonte: Própria autoria,2021.  

Figura ampliada disponível em: https://drive.google.com/file/d/1ym-

LnDTaJDPs6MWtoMQroBLjTc_3OoBg/view?usp=sharing. 

 

Foi possível observar, que o processo de conferência é exatamente o mesmo realizado 

no envio com a Terceirizada 2, no entanto, é necessário salvar um arquivo retirado do SGOPS 

para ser enviado site empresa Terceirizada 1, este arquivo contém as informações e códigos 

de postagem das documentações. Em seguinda é criada uma planilha com o número de 

contrato, razão social e conteúdo para se o controle das documentações entregues. 

As documentações encaminhadas para as agências são enviadas como 
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correspondências internas. Então, são impressas duas vias da planilha, uma via será levada 

pela Terceirizada 1 e outra será assinada por ela confirmando a coleta.  Para finalizar o 

processo deve ser feito o upload do arquivo outrora salvo no site da Tereceirizada 1. Todo 

esse processo pode ser melhor visualizado na Figura 12. 

 

4.5.3 Notificação Intercalado, Atraso e Cancelamento PF e PJ 

 

4.5.3.1 Notificações via Terceirizada 2 

 

Essa atividade é a que possui maior demanda, sendo o que mais se repete durante o 

dia, pois são geradas várias remessas de notificações. Este nessecita de maior atenção por 

quem o executa, pois erros podem gerar problemas júridicos. Foi observado que esse processo 

é realizado por mais de um profissional, a etapa do SGOPS é feito por uma pessoa e a 

montagem da correspondência por tantas pessoas quanto forem necessárias. Foi identificado 

que esse processo se torna prioridade diante da maioria de outros processos, chegando às 

vezes a mobilizar o setor inteiro. Igualmente, foi verificado que em dias de maios pico de 

demanda, o setor não consegue atender essa demanda e que a demanda as vezes não é 

atendida devido ao: 

• Sistema fora do ar. 

• As remessas são disponibilizadas pela cobrança próximo ao horário de coleta. 

• Demanda acima da capacidade do setor. 

• Impressoras apresentam defeito com frequência.  

• A ocorrência de outras demandas excepcionais tão urgentes e importantes 

quanto o envio de notificações. 

Quando ocorrem estes problemas, todos os processos são afetados, sendo a expedição 

de notificações a mais afetada, isso por que ele é o processo com maior demanda, e para a 

impressão das cartas é necessário do Sitema de Gerenciamento de Correspondências.  O 

processo se inicia no setor de Cobrança, que extrai a relação de beneficiários inadimplentes e 

realiza a análise financeira. A demanda é  repassasa para a Expedição que faz ums bateria de 

conferências. Esse processo que tem origem no Setor de cobrança e perpassa para o setor de 

Expedição é apresentado na Figura 13. O processo de expedição de notificações cheio de 

detalhes e trabalhoso, se inicia com a visualização da remessa no SGOPS, sendo possível 

identificar o tipo de remessa.  Para salvar os arquivos em formato pdf, bem como realizar as 

impressões das cartas e seus devidos comprovantes de entrega é necessário fazer uso do SGC. 
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Foi observado que o processo de conferência das cartas é demorado, pois é necessário 

visualizar as cartas e os comprovantes um de cada vez, o que se repete na montagem da 

correspondência. 
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Figura 13.  Postagem de Notificação Intercalado, Atraso e Cancelamento PF e PJ (TERCEIRIZADA 2) 

 

Fonte: Própria autoria, 2021.  

Figura ampliada disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1XrcdqonNzzZJRAXATMTeJ1gGhPvomv2p/view?usp=sharing. 

 

  

Logo então quando é localizado uma carta com mensalidades ou atribuições incorretos, é 

necessário alternar entre sistemas para fazer a exclusão do beneficiário da remessa, como está 

explicitado na Figura 13. Concomitantemente quando existe uma correspondência com 

endereço incompleto o processo se torna mais trabalhoso, já que é necessário encontrar o 
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endereço, o que em alguns casos não é possível. Logo é importante destacar que o fato de a 

atribuição da empresa de entrega e o endereço incorreto ou incompleto, são problemas que 

podem ser evitados no ato do cadastro do contrato. Dentro do setor de cobrança não é possível 

evitar que o endereçamento e a atribuição da empresa de entrega cheguem incorretos na 

Expedição, pois dentro do processo de análise não é possível ver o endereço do cliente. 

Em seguida, no SGC é feita a impressão de todos os arquivos necessários à postagem 

da notificação. O processo de montagem da notificação consiste mais uma vez em conferir as 

mensalidades, verificar a atribuição da empresa de entrega e o endereçamento, com a 

finalidade de evitar que algum contrato tenha passado nas verificações anteriores. A 

conferência é realizada simultaneamente com a atividade de dobrar as cartas, recortar o 

comprovante de entrega e depois colá-lo na carta correspondente. Por conseguinte, é anexado 

a PLP junto ao conjunto de cartas de uma mesma remessa, e depois são colocadas na mesa 

central para posterior recolhimento.   Foi observado que a atividade de montagem da 

notificação é totalmente manual e cheia de detalhes.   

 

4.5.3.2 Notificações Terceirizada 1 

 

Esse processo, o Setor de Cobrança  extrai o relatório dos beneficiários, que agora é 

dos que possuem endereço atendido pela Terceirizada 1. Neste, a diferença é que o codigo de 

postagem é gerado no SGOPS, no entanto as impressões é utilizado o SGC,  essa alternância 

entre sistema causa um pequeno atraso na execução do processo.  

O AR quando se trata de uma notificação de atraso, não é datado pelo sistema, sendo 

necessário datar manualmente cada comprovante. Felizmente, como é possível ver na Figura 

14, apenas as notificações de atraso é preciso fazer esse processo manual. Foi observar que ao 

colocar a data manualmente torna o processo mais trabalhoso e demorado. Neste processo é 

feito a impressão de duas vias da listagem de contrato, pois na coleta o entregador da 

Terceirizada 1 assina uma das vias da listagem de contratos e leva a outra via. Após a coleta é 

feito o envio do arquivo no site da Terceirizada 1. 
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Figura 14.  Postagem de Notificação Intercalado, Atraso e Cancelamento PF e PJ (TERCEIRIZADA 1) 

 

Fonte: Própria autoria, 2021.  

Figura ampliada disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1SNN9dFyTLncYKAWfPm19X8Xz_ReNxkAX/view?usp=sharing. 

 

4.5.4 Termos de Comunicação ao beneficiário 

 

4.5.4.1 Termo de Comunicação ao Beneficiário via Terceirizada 2 PF e PJ 

 

Esse processo tem sua origem no setor Ressarcimento ao SUS, se trata de uma 
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comunicação extrajudicial, ao qual se notifica o beneficiário sobre inconsistências em sua 

utilização e sua declaração de saúde. Por sua vez, possui alto grau de urgência e importância 

sobre os demais processos, tal que, ao surgir essa demanda é posto como prioridade sobre 

todos os outros, precisando ser enviados no mesmo dia.  

Durante o período de observação foi identificado que essa demanda aparece de forma 

repentina e sem previsibilidade. O horario de coleta pela Terceirizada 2 acontece às 14:00 

horas, no entanto, na maioria das vezes a demanda de termos surge após esse horário. 

Fazendo com que surja um gargalo na rotina das atividades, pois é necessário solicitar uma 

nova coleta e interrroper a execução de outros processos em andamento. Também foi 

identificado que um Termo com contrato PJ é necessário além de criar a remessa de 

correspondência fazer manualmente o endereçamento e a atribuição do código de postagem. 

O endereçamento manual se torna um gargalo, pois é um processo lento e trabalhoso e muito 

suscetível a erros. Portanto, como é possível visualizar na Figura 15, o setor de Ressarcimento 

ao SUS, faz a identificação da inconsistência na utilização do beneficiário e logo depois 

realiza a análise dos fatos. Logo após essa análise, o Temo é encaminhado para a auditoria 

médica que fará a validação do mesmo e demais documentos. Desta forma, caso a auditoria 

médica não aprove a notificação, o processo é encerrado, caso contrário esse processo 

prossegue e passa para etapa de envio ao beneficiário.  
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Figura 15.  Termo de Comunicação ao Beneficiário PF e PJ (TERCEIRIZADA 2) 

 

Fonte: Própria autoria, 2021.  

Figura ampliada disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/14uZk6WuO9Cz6rVmkV5ToUZ8r9CJgAcSu/view?usp=sharing. 
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Figura 16,  Criar Remessa de Correspondência de Termo de Comunicação 

 

Fonte: Própria autoria, 2021.  

Figura ampliada disponível em: https://drive.google.com/file/d/12G0IDZCeW-

SYuXCYDSTxgnOcz4tm0ydt/view?usp=sharing. 

 

A demanda chega a Expedição por e-mail com o documento em anexo em formato 

texto, então é providenciado a impressão do documento e feito a verificação do tipo de 

contrato do beneficiário, se PF ou PJ e qual empresa de entrega atende o endereço. Caso o 

endereço seja atendido pela empresa Terceirizada 1, o processo seguirá de acordo com o 

modelo de envio por ela. Como mostra a Figura 16, o primeiro passo é criar a remessa de 

correspondência no SGOPS, seguindo o subprocesso de criação de remessa de 

correspondência da Figura 16.  

No contrato PJ é necessário acessar o cadastro do beneficiário e identificar o endereço 

do mesmo, e não o endereço da empresa. Se tratando de um contrato PF o processo segue 

direto para o SGC, gerando o código de postagem e impressão da PLP, AR e etiqueta de 

identificação do envelope. Em seguida, o Termo é colocado dentro do envelope timbrado 

lacrado e anexado o comprovante de entrega e a etiqueta de identificação. Por fim, é realizada 

a impressão da listagem de contrato, a mesma é anexada a correspondência e posta a mesa 

para o recolhimento.  

Ainda é feito o envio por e-mail das informações de postagem para o Ressarcimento 
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ao SUS. Quando se trata de uma postagem em que já tenha sido realizado o recolhimento das 

correspondências do dia, antes que seja dado início ao processo é feita a solicitação de novo 

recolhimento, no entanto, existem dias em que o segundo recolhimento não é possível, pois 

ocorre uma contra-tempo rota de recolhimentos da Terceirizada 2. Nesta situação em que não 

é possível a coleta o processo de notificação do beneficiário sofre um atraso devido o horário 

em que fora informado ao setor de expedição. 

 

4.5.4.2 Termo de Comunicação ao Beneficiário via Terceirizada 1 PF e PJ 

 

 Foi possível verificar que neste processo a geração do código de postagem e 

impressão do comprovante de entrega e etiqueta de identificação ocorre pelo SGOPS. 

Todavia, quando se trata de um beneficiário PJ, ainda é necessário realizar o endereçamento 

manual. No endereçamento manual é impresso dois comprovantes, o do sistema de 

gerenciamento e outro digitado manualmente e outro extraido do SGOPS que é recortado 

apenas o código de barras, e o mesmo é colado no comprovante manual, essas etapas são 

possíveis de serem visualizadas por meio da Figura 17. 
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Figura 17.  Termo de comunicação ao beneficiário PF e PJ Terceirizada 1 

 

Fonte: Própria autoria, 2021. 

Figura ampliada disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1QG7Qc0IZWCaQJVIrSKtZGouknLwI8Wvy/view?usp=sharing. 
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Em seguida, o envelope é lacrado, identificado e anexado o comprovante de entrega. 

Sequencialmente, é retirada uma cópia, depois essa cópia é assinada e anexada à 

correspondência. Da mesma forma que no envio pela Terceirizada 2 é necessário enviar um 

retorno de informação ao Ressarcimento ao SUS coma informações de postagem. Sem 

demora, é preciso informar a empresa Terceirizada 1 sobre a entrega urgente, por meio do 

WhatsApp, através  de uma foto. Para finalizar o processo de a documentação é posta na mesa 

central para coleta. 

 

4.5.5 Notificação por Edital 

 

A Notificação por Edital é uma atividade exclusiva da supervisão, pois possui alto gral 

de urgência e importância. É uma obrigação determinado pela ANS, por meio da Lei n° 

9656/98, que estabelece que o contrato de plano de saúde poderá ser cancelado a partir de 60 

dias de inadimplência, intercalado ou não, no entanto o cliente precisa ser notificado. Na 

Figura 18, temos a ordem de notificações para Pessoa Física e Júridica. Nela, segue temos a 

sequencia de Notificação de pagamento intercalado, Notificação de Inadimplência, e depois 

por Edital e caso a inadimplência persista, o contrato é cancelado e notificado por carta. 

 
Figura 18.  Fluxo de Notificações 

 

Fonte: Própria autoria, 2021. 

 

Após a finalização do processo de baixa das devoluções realizadas dos documentos 

não entregues e entregues se inicia o Edital. Feito semanal, nas sextas ou nas segundas, 

quando cai um feriado o processo é feito um dia antes. São notificados os contratos que não 

receberam a carta de inadimplência, as cartas entregues a outros que não seja o responsável 

financeiro e a terceiros, cada um em relatórios diferente. Para iniciar o processo é importante 

que a baixa das entregas tenha sido finalizada, caso contrário é aguardando a finalização. No 

entanto, as vezes a demanda de comprovantes e devolvidos está acima da capacidade do setor, 

obrigando assim a supervisão a dar início no processo de publicação com as informações já 

disponíveis.  
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Como mostra a Figura 19, primeiramente é necessário extrair um relatório por vez, o 

que toma bastante tempo, pois foi observado que na maioria das vezes ocorre uma lentidão no 

SGOPS. As remessa  são geradas automaticamente a cada relatório, que por sua vez é 

necessário  conferir, simultaneamente é realizado a anotação do número das remessas, para 

localizar os relatórios com a finalidade de copiar todos os contratos de cada relatório e passá-

lo para um arquivo de texto para ajustes no padrão para publicação no jornal, unificando cada 

relatório. Em seguida, cada arquivo é salvo em uma pasta com a data de publicação e  enviado 

por e-mail ao jornal, solicitando os orçamentos para a publicação.  Com as opções e o custo 

de cada modelo de publicação recebido por e-mail é feita a escolha do modelo juntamente 

com autorização de publicação como mostra na Figura 19. 

 

Figura 19.  Publicação por Edital 

  

Fonte: Própria autoria, 2021.  

Figura ampliada disponível em: https://drive.google.com/file/d/1q2ju0F2Upt3hM00po-

PSycaUHC5WIoe8/view?usp=sharing. 
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4.5.6 Retorno das documentações e comprovantes de entrega 

 

 Como visto existem vários tipos de correspondências, sendo extremante necessário 

realizar a separação, protocolização e arquivamento. Foi observado que constantemente o 

setor de expedição é demandado quanto à comprovação  da situação de envio dos 

documentos, vários setores recorrem a Expedição para esse fim, tornando de grande 

importância esse processo. Primeiramente é feito a separação das documentações das 

notificações, então o processo toma duas direções. Na classificação das documentações é feita 

a baixa no SGOPS e em uma planilha compartilhada. As documentações não entregues são 

arquivadas em caixas separadas por mês e ano, os ARs passam para digitalização e 

arquivamento. 

 Primeiramente as notificações são separados por tipo, depois os comprovantes de 

pagamento intercalado e cancelamento são baixadas no SGOPS e direcionados para 

digitalização e arquivamento. Nas notificações de atraso ocorre um processo maior, pois é 

necessário notificar os contratos inadimplentes por edital, por tanto é preciso saber quem 

recebeu a notificação, se o responsável ou outra pessoa, e se a notificação não foi entregue 

qual o motivo da devolução. Então, é feita a separação das notificações não entregues, 

entregues ao responsável e entregue a outros, em seguida é realizado a baixa no sistema.  Para 

tanto, antes de ocorrer a digitalização de todos os comprovantes ele são separado por data e 

então são digitalizados em pastas de acordo com sua classificação,  renomeados com o 

contrato e nome do beneficiário. Todo esse processo pode ser visualizado na Figura 20. 
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Figura 20.  Baixa, seleção e arquivamento de documentações e comprovantes 

 

Fonte: Própria autoria, 2021.  
Figura ampliada disponível em: https://drive.google.com/file/d/1qANF_Upm_efdHiANAFg-

P5kmMHlVj2yg/view?usp=sharing. 
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5. CONCLUSÃO 

O presente trabalho surgiu a partir da identificação da necessidade de  haver uma 

melhor gestão dos processos e documentos dentro do setor se uma empresa. Tendo em vista 

que é de fundamental importância a existência de uma boa gestão de processos e de 

documentos, foi proposto elaboração e análise de mapas dos processos do setor de Expedição 

de uma operadora de plano de saúde. A partir de observações, análise documental e 

questionamentos relativos à execução das atividades, foi possível realizar o mapeamento dos 

processos mais urgentes e importantes do setor. Simultaneamente foi identificado uma série 

de gargalos e ferramentas que dificultavam o fluxo das atividades.  

Destarte, este trabalho teve como objetivo geral, identificar como a gestão de 

processos e documentos poderiam ajudar na melhoria da rotina do setor em estudo, bem como 

entender como era realizado essa gestão. Tal objetivo foi alcançado, pois após realizado o 

mapeamento dos processos foi possível obter uma melhor visualização de cada atividade, e 

como elas se inter-relacionam.   No entanto, para que este estudo pudesse ser concluído, 

foram encontradas algumas limitações, tal como a indisponibilidade de alguns profissionais 

para presta as informações necessárias ao mapeamento.  

Para tanto, diante das informações aqui listadas e análises realizadas é possível sugerir 

que a empresa tome ações e investimentos que proporcionem maior eficiência ao setor e a 

organização como um todo. Foi identificado que durante os processos são realizadas muitas 

atividades manuais e repetitivas que poderiam ser realizadas por meio de sistemas ou 

equipamentos que tornariam o processo mais rápido e eficiente. Logo, se sugere que haja um 

maior investimento em sistemas, softwares e ferramentas que tornem os processos mais 

automatizados e padronizados. 

Portanto, a partir do presente estudo foi possível visualizar outra possibilidade de 

estudo dentro do setor e na organização. A possibilidade de estudos relacionados à aplicação 

de indicadores de desempenho que em harmonia com a gestão de processos irão proporcionar 

uma constante melhoria na eficiência da organização. Logo um maior aprofundamento na 

temática de gestão de processos relacionados a padronização por meio de criação de 

documentos como procedimentos operacionais padrão e aplicação de ferramentas como ciclo 

PDCA e planos de ação para a solução de gargalos nos processos. 
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CAPÍTULO 28 
 

ENSINO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA VIA 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA PROPOSTA 
PARA A SALA DE AULA 

 
Ana Beatriz de Oliveira e Marcelo Carlos de Proença 

 
RESUMO: O presente capítulo apresenta uma proposta de ensino de 
Matemática Financeira via resolução de problemas, com o intuito de 
apresentar a professores de Matemática a condução da introdução do 
conteúdo de acréscimos e descontos sucessivos, presente no terceiro ano do 
Ensino Médio. Para a elaboração dessa proposta, nos pautamos nas cinco 
ações para o Ensino-Aprendizagem de Matemática via Resolução de 
Problemas (EAMvRP), a saber: escolha do problema, introdução do problema, 
auxílio aos alunos durante a resolução, discussão das estratégias dos alunos 
e articulação das estratégias dos alunos ao conteúdo. Elaboramos essa 
proposta a partir de uma experiência realizada em sala de aula, em uma 
escola pública do estado do Paraná. Esperamos que, a partir dessas 
orientações, professores de Matemática possam conduzir suas aulas 
utilizando o EAMvRP, de modo a envolver seus alunos em uma aprendizagem 
ativa e autônoma. Dessa forma, será possível que tais alunos exponham suas 
ideias para, assim, discuti-las, o que evidenciará o uso de seus conhecimentos 
prévios, bem como desenvolver estratégias de resolução. 
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INTRODUÇÃO 

A Matemática Financeira é um conteúdo que vem ganhando importância, 

principalmente a partir da introdução da disciplina de Educação Financeira em algumas escolas 

do país. No caso do estado do Paraná, incorporou-se em sua grade curricular, no ano de 2021, 

uma aula semanal para a disciplina de Educação Finaneira para os alunos do Ensino Médio. 

Porém, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não traz nenhum apontamento específico 

acerca do Ensino de Matemática Financeira, apenas evidencia sua importância para a 

contextualização de problemas envolvendo outros conteúdos. Uma das habilidades descritas na 

BNCC é a necessidade de “Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nos quais 

seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos 

como o da Matemática Financeira, entre outros” (BRASIL, 2018, p. 536). Neste trecho, 

percebemos a Matemática Financeira como meio de contextualizar o ensino de funções 

exponenciais. 

Já as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná apontam a Matemática 

Financeira como um tema específico do Ensino Médio, encaixando-se dentro do Conteúdo 

Estruturante de Tratamento da Informação, trabalhando “trato com dívidas, com crediários à 

interpretação de descontos, à compreensão dos reajustes salariais, à escolha de aplicações 

financeiras, entre outras” (PARANÁ, 2008, p. 61). Porém, na mesma direção da BNCC, 

também aponta a Matemática Financeira como meio de contextualização de outros conteúdos 

ao destacar que “no Ensino Médio, no estudo dos conteúdos função afim e progressão 

aritmética, ambos vinculados ao Conteúdo Estruturante Funções, o professor pode buscar na 

matemática financeira, mais precisamente nos conceitos de juros simples, elementos para 

abordá-los” (PARANÁ, 2008, p. 62). 

Percebemos que essas indicações se dão pelo fato de que a Matemática Financeira pode 

estar relacionada a nossa realidade, sendo possível exemplificar a aplicabilidade dos conceitos 

estudados, o que motiva os alunos a aprenderem e a resolverem situações contextualizadas, as 

quais, muitas vezes, estão ligadas ao cotidiano. Rodrigues (2013, p. 10) cita que “o estudo da 

Matemática Financeira no Ensino Médio possibilita a compreensão de conceitos matemáticos 

de forma simples e útil, onde é possível perceber que todos podem adquirir conceitos básicos e 

melhorar a sua qualidade de vida”. 

Compreendendo a relevância deste conteúdo, que vem ganhando destaque, acreditamos 

que uma possibilidade de abordá-lo em sala de aula é com o uso da resolução de problemas. A 

resolução de problemas no ensino é indicada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
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ao ser apontada como um processo matemático que possui potencial para o desenvolvimento 

de habilidades aos alunos, tais como raciocínio, representação, comunicação e argumentação 

(BRASIL, 2018). Porém, apesar de a BNCC indicar o uso da resolução de problemas, não 

apresenta orientações sobre como proceder para abordá-la no ensino em sala de aula. Por outro 

lado, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apontam que o problema deve ser utilizado 

como ponto de partida no ensino de Matemática (BRASIL, 1997).  

Nesse sentido, ao concordar com a abordagem indicada pelos PCN e nos pautando nas 

cinco ações de Proença (2018) para o Ensino-Aprendizagem de Matemática via Resolução de 

Problemas (EAMvRP), apresentamos uma proposta para a sala de aula, voltada ao Ensino 

Médio, para ensinar Matemática Financeira usando um problema como ponto de partida. Neste 

caso, buscamos a introdução do conteúdo de acréscimos e descontos sucessivos, cujas 

orientações ao ensino derivam de uma experiência realizada em sala de aula. 

 

O ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA VIA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

Para utilizarmos a resolução de problemas no ensino, primeiramente é necessário 

compreender o que é um problema e como ocorre o processo de resolução de problemas. De 

acordo com Proença (2018, p. 17), “uma situação de Matemática se torna um problema quando 

a pessoa precisa mobilizar conceitos, princípios e procedimentos matemáticos aprendidos 

anteriormente para chegar a uma resposta”. Logo, o problema exige um raciocíonio, a criação 

de uma estratégia, pois “não se trata, assim, do uso direto de uma fórmula ou regra conhecidas 

– quando isso ocorre, a situação tende a se configurar como um exercício” (PROENÇA, 2018, 

p. 17-18). 

Já sobre o processo de resolução de problemas, temos que para resolver um problema é 

preciso se envolver em etapas de resolução. Proença (2018), baseado na síntese de Brito (2006) 

sobre o processo de resolução de problemas, descreve as seguintes etapas: representação, 

planejamento, execução e monitoramento. 

A representação se refere à compreensão e interpretação do problema. Para isso é 

necessário utilizar dos conhecimentos linguístico, semântico e esquemático. O conhecimento 

linguístico ajuda a entender o enunciado ao realizar sua leitura, identificar os termos da língua 

portuguesa que estão envolvidos e o seu contexto. O conhecimento semântico é importante para 

reconhecer os símbolos e conceitos matemáticos envolvidos no enunciado. E o conhecimento 

esquemático auxilia a identificar a natureza da situação a ser resolvida, se se refere à um 
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conteúdo da geometria, aritmética, álgebra, dentre outros. O planejamento está relacionado a 

pensar em um caminho de resolução, criar uma estratégia. Para esta etapa, é necessário utilizar 

o conhecimento estratégico, que envolverá algum conhecimento prévio da Matemática, a 

depender da estratégia escolhida. A execução se refere a executar a estratégia pensada na etapa 

de planejamento. Assim, será necessário o conhecimento procedimental para colocar no papel 

os cálculos, diagramas, tabelas, entre outros procedimentos necessários, a depender do caminho 

de resolução pensado. Por fim, a etapa de monitoramento exige a revisão do processo realizado 

e a validação da resposta obtida. Assim, é preciso olhar para o caminho percorrido, verificar se 

não houve algum erro, analisar se a resposta está adequada tanto em termos matemáticos, 

quanto em relação ao contexto do problema. 

A partir de estudos sobre o que é um problema e sobre o processo de resolução de 

problemas, Proença (2018) apresenta o Ensino-Aprendizagem de Matemática via Resolução de 

Problemas (EAMvRP), para o qual desenvolveu uma sequência de cinco ações que visa orientar 

profesores acerca da resolução de problemas no ensino. As ações consistem em: escolha do 

problema, introdução do problema, auxílio aos alunos durante a resolução, discussão das 

estratégias dos alunos e articulação das estrtaégias dos alunos ao conteúdo. 

A escolha do problema consiste em selecionar uma situação de Matemática que 

possibilite o desenvolvimento de diferentes estratégias, e a introdução de um conteúdo ou 

conceito matemático. Nessa ação, a partir da situação escolhida, é importante que o professor 

preveja algumas possíveis estratégias que os alunos poderão elaborar, o que ajuda a orientar a 

turma no processo de resolução. 

A introdução do problema é o primeiro contato com a sala de aula, o professor faz a 

organização da turma, preferencialmente em grupos, para que possam discutir suas ideiais, e 

apresenta a situação de Matemática, seja na lousa, no projetor, em uma folha impressa, ou outro 

meio. Assim, os alunos são orientados a resolver a situação da maneira que lhes for mais 

conveniente, usando seus conhecimentos prévios. É nesse momento que a situação pode vir a 

ser um problema aos alunos. 

No auxílio aos alunos durante a resolução, o professor atua como “observador, 

incentivador, e direcionador da aprendizagem, apoiando os alunos a desenvolver autonomia 

frente ao processo de resolução” (PROENÇA, 2018, p. 51). Nesse momento, o professor avalia 

o processo de resolução seguido pelos grupos, identifica dificuldades, dá direcionamentos e 

motiva os alunos a buscarem por uma solução. 

A discussão das estratégias de resolução consiste na socialização das resoluções dos 

grupos. Assim, cada grupo, ou um representante de cada grupo, vai a lousa para apresentar à 
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turma qual estratégia utilizaram. Nesse momento, também é feita a avaliação do processo de 

resolução, analisando a resposta, apontando e corrigindo possíveis equívocos junto a turma. 

A articulação das estratégias dos alunos ao conteúdo é a última ação desta sequência. 

Nesse momento, o professor toma a ideia central de uma ou mais estratégias desenvolvidas 

pelos alunos para articular, ou seja, fazer relações com o conceito, conteúdo ou fórmula 

matemática a ser introduzida aos alunos. 

 

PROPOSTA DE ENSINO 

 

A proposta de ensino que elaboramos deriva de uma experiência realizada em sala de 

aula por Oliveira e Proença (2020), onde investigou-se a introdução do conteúdo de acréscimos 

e descontos sucessívos, compreendido dentro da Matemática Financeira, via resolução de 

problemas. Essa experiência foi desenvolvida com uma turma de terceiro ano do Ensino Médio 

de uma escola pública do Paraná. Considerando que essa experiência pode também ser 

desenvolvida por outros professores, desenvolvemos essa proposta que visa dar orientações de 

como proceder com o ensino de Matemática Financeira ao longo das cinco ações do EAMvRP, 

em sala de aula. 

  A proposta se refere à introdução do conteúdo de acréscimos e descontos sucessivos, 

que faz parte da Matemática Financeira, trabalhada no terceiro ano do Ensino Médio.  O tempo 

a ser destinado é de duas a três horas-aulas. A seguir, apresentamos a condução das aulas 

seguindo as cinco ações de Proença (2018). 

Na escolha do problema, escolhemos uma situação de Matemática de um livro didático 

(LEONARDO; SILVA, 2017), a qual foi reelaborada e que correspondeu à seguinte: Uma loja 

colocou em promoção uma calça, tendo 5% de desconto, na outra semana acrescentou mais 

10% de desconto. No mês seguinte, a loja readaptou o preço dos produtos, tendo aumentado 

em 15% o preço da calça citada. Sabendo que o valor final foi de R$ 78,66, qual o valor da 

calça antes dessas três alterações de preço? 

A situação foi reelaborada em termos do seu contexto e nos valores das porcentagens 

propositalmente, consideramos dois decontos, um de 5% e um de 10%, e um acréscimo de 15%, 

de forma a levar os alunos a perceberem que à cada nova alteração deve-se considerar a 

alteração anterior, ou seja, dar 5% de desconto, depois dar 10% de desconto, não é como se 

tivesse dado 15% de desconto do valor inicial, e ao dar 15% de acréscimo voltaria ao mesmo 

valor. A partir disso, fizemos a previsão das possíveis estratégias que ajudariam a obter a 

solução, a saber: 
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Quadro 1. Previsão das estratégias de resolução 

Estratégia 1 – Processo inverso (Regra de três) 

 

Utilizando essa estratégia, os alunos poderiam pensar que, para achar o valor inicial da calça, 

basta pegar o valor final e fazer o processo inverso em relação aos descontos ou aumentos, 

ou seja, pegar R$ 78,66 e aplicar 15% de aumento, depois 10% de desconto e, por fim, 5% 

de desconto, que voltariam ao valor inicial. Logo, fariam os seguintes procedimentos: 

 

Considerando o valor final, vamos fazer o processo inverso usando regra de três, logo, 

primeiro consideramos o aumento de 15%: 

 

78,66 → 115% 

𝑥 → 100% 

𝑥 = 68, 40 

 

Assim, o valor da calça antes de considerar o aumento de 15% era de R$ 68,40. 

 

Agora, considerando o valor com a alteração, ou seja, R$ 68,40, calculamos qual era o valor 

antes do desconto de 10% 

 

68,40 → 90% 

𝑥 → 100% 

𝑥 = 76 

 

Logo, o valor da calça antes de considerar o desconto de 10% era de R$ 76,00.  

 

Agora, consideramos o valor com a alteração, ou seja, R$ 76,00, para calcular qual era o 

valor antes do desconto de 5%: 

 

76 → 95% 

𝑥 → 100% 

𝑥 = 80 
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Portanto, o valor da calça antes do desconto de 5%, ou seja, seu valor inicial, era de R$ 80,00. 

 

Resposta: O valor da calça antes das três alterações de preço era de R$ 80,00. 

Estratégia 2 – Uso de Equação de 1º grau 

 

Utilizando essa estratégia, os alunos podem associar os valores do enunciado à uma expressão 

matemática, uma equação de 1º grau, e resolvendo a equação, achar o valor inicial da calça. 

Assim, fariam os seguintes procedimentos: 

 

Considerando que um desconto de 5% corresponde à 95% do preço do produto, um desconto 

de 10% corresponde à 90% do preço do produto, um aumento de 15% corresponde a 115% 

do preço do produto. Poderia se associar o valor final da calça, ao valor inicial (que se quer 

descobrir), por meio da seguinte equação: 

 

78, 66 =  𝑥 . (95%) . (90%) . (115%) 

78,66 = 𝑥 . (0,95). (0,90). (1,15) 

78,66 = 𝑥 . (0,98325) 

𝑥 =  
78,66

0,98325
 

𝑥 = 80 

Resposta: O valor da calça antes das três alterações de preço era de R$ 80,00. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na introdução do problema, o professor pode organizar os alunos em grupos, de 

preferência em trios ou quartetos, para que trabalhem em conjunto, de modo que todos tenham 

possibilidade de expressarem suas ideias. Depois, pode entregar a situação de Matemática para 

que os grupos busquem por uma resolução, sendo direcionados a utilizarem a maneira que 

acharem mais conveniente. Também é importante dar tempo suficiente para que possam pensar 

e debater ideias. 

No auxílio aos alunos durante a resolução, após observar que os grupos já começaram 

a buscar um caminho de resolução, o professor deve ir em cada grupo para  perguntar se estão 

conseguindo resolver, como estão pensando, se estão tendo dificuldades. É interessante 

questionar aos alunos: Após realizar uma alteração no preço, o que devemos considerar para a 
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próxima alteração? O valor após uma alteração interfere ou não na alteração seguinte? Para 

grupos que estejam seguindo pela estratégia de fazer o processo inverso por regra de três, pode 

ser necessário questionar: Qual a relação de um desconto de 5% com o valor total do produto? 

E qual a realação de um aumento de 15% em relação ao valor total do produto? Levando-os a 

compreenderem que após um desconto de 5%, temos 95% do valor total, e após um aumento 

de 15%, temos 115% por cento do valor total. Para os grupos que estejam optando pela 

estratégia do uso de equação, questionar: qual a relação entre o valor final da calça e o valor 

inicial? Se o valor inicial é desconhecido, será que podemos associá-lo a uma letra (incógnita)? 

Caso necessário, também pode ser importante relembrar como representar uma porcentagem de 

forma decimal (10% = 0,10). Dessa forma, o professor pode avaliar como os alunos seguem 

nas etapas de resolução de problemas, o que evidenciará em quais conhecimentos ainda 

apresentam dificuldades para mobilizar. 

Oliveira e Proença (2020) realizaram uma experiência de sala de aula, em uma turma 

de terceiro ano do Ensino Médio, durante o auxílio aos alunos foi possível perceber que, devido 

a situação propor dois descontos, um de 5% e um de 10%, e um aumento de 15%, alguns alunos 

estavam concluindo que o preço inicial da calça era o mesmo que o preço final, justificando 

que “teve 15% de desconto 5% + 10% e depois teve 15% de aumento, ou seja, não mudou 

nada”, o que não estava correto, pois a cada desconto ou aumento deve ser considerado o valor 

após a alteração, sendo assim, descontar 15% do valor inicial, ou descontar 5% do valor incial 

e depois fazer outro desconto de 10%, não é equivalente. Logo, para perceberem o equívoco, 

foi orientado que os alunos tomassem um valor qualquer e testassem para verificar se, 

calculando um desconto de 5%, depois um desconto de 10% e, por fim, um aumento de 15% 

voltaria ao mesmo valor, fazendo isso eles perceberam que o valor não se mantinha, pois o 

deconto de 10% era em cima do valor que já havia sido alterado em menos 5%, concluindo que 

o valor inicial da calça não seria R$ 78,66, buscando por uma estratégia para resolver o 

problema. 

Outro equívoco percebido, que deve ser levado em consideração pelos professores, é 

que alguns alunos, ao tentarem realizar a estratégia do processo inverso com regra de três, não 

estavam considerando que o aumento ou o desconto dependiam de um valor x anterior. Por 

exemplo, R$78,66 era o valor da calça a partir de 15% de aumento em relação ao seu valor 

anterior. Logo, no caso do aumento de 15%, os alunos estavam considerando como o valor 

desconhecido o aumento de 15%, não o valor desconhecido anterior à esse aumento (que era o 

que seria necessário saber para aplicar as outras alterações e descobrir o valor inicial). O quadro 

a seguir demostra um exemplo em relação ao aumento de 15%, do modo equivocado de como 
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os alunos estavam realizando o processo inverso com regra de três: 

 

Quadro 2. Exemplo dos processos utilizados pelos alunos. 

Processo equivocado Processo correto 

78,66 → 100% 

𝑥 → 15% 

 
1179,9

100
= 11,79 

 

78,66 − 11,79 = 66,87 

 

Neste caso o preço anterior ao aumento 

seria R$ 66,87 

 

78,66 → 115% 

𝑥 → 100% 

 
7866

115
= 68,40 

 

 

 

Neste caso o preço anterior ao aumento 

seria R$ 68,40 

Fonte: Oliveira e Proença (2020, p. 38) 

 

Assim, foi realizada uma explcação sobre esse equívoco aos alunos, relembrando 

algumas características das porcentagens, tentando esclarecer melhor o que o problema estava 

solicitando e levá-los a compreender que o valor de R$ 78,66 era o valor acrescido de 15%, e o 

valor desconhecido era o valor total anterior à alteração, logo, este é que se relacionava com o 

x, a partir disso, alguns alunos compreenderam e conseguiram desenvolver a estratégia 

corretamente, outros, não conseguiram achar outra maneira que pudesse resolver o problema. 

Na discussão das estratégias dos alunos, pedir para que um representante de cada grupo 

vá até a lousa e apresente a resolução desenvolvida, o que possibilita que os alunos expressem 

suas ideias, comparem as resoluções e validem as respostas. Se necessário, fazer intereferências 

e correções quanto a possíveis equívocos. Caso algum grupo não tenha conseguido resolver, 

possibilitar que possa compreender as resoluções dos colegas.  

Na experiência de sala de aula, realizada por Oliveira e Proença (2020), foram 

identificadas três diferentes resoluções: 

 

Figura 1. Resoluções dos grupos na lousa 
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Fonte: Oliveira e Proença (2020, p. 40) 

 

Nas resoluções 1 e 2, os alunos utilizaram a estratégia de equação de 1º grau, porém, 

enquanto o grupo 1 representou as porcentagens em forma decimal e fez associações com o 

valor de 100%, que é representado por “1”, o grupo 2 fez a representação em forma de fração. 

Já o grupo 3 utilizou a estratégia de fazer o processo inverso utilizando regra de três. Ambas as 

estratégias já haviam sido previstas na ação de escolha do problema, sendo que a diferença foi 

que houve o uso de representações diferentes por parte dos alunos. 

Tendo em vista as resoluções acima, na quinta e última ação, a articulação das 

estratégias dos alunos ao conteúdo, sugerimos tomar os pontos centrais da estratégia de uso de 

equação de 1º grau para chegar a fórmula dos acréscimos e descontos sucessivos: 

 

Quadro 3. Articulação da estratégia “uso de equação de 1º grau” à fórmula de acréscimos e descontos sucessivos 

Considerando a Estratégia 2 prevista na escolha do problema, temos a seguinte expressão: 

 

78, 66 =  𝑥 . (95%) . (90%) . (115%) 

 

Associando essas porcentagens à 100%, temos que: 

 

78, 66 =  𝑥 . (100% −  5%) . (100% − 10%) . (100% + 15%) 

 

Transformando em uma representação decimal, temos: 

 

78, 66 =  𝑥 . (1 − 0,5) . (1 − 0,10) . (1 + 0,15) 
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A partir da equação apresentada, a articulação leva à fórmula de acréscimos e descontos 

sucessivos: 

 

𝑉𝐹 = 𝑉0(1 ∓ 𝑖1) ∙ (1 ∓ 𝑖2) … (1 ∓ 𝑖𝑛) 

 

Onde 𝑉𝐹  é o valor final, 𝑉0é o valor inicial e 𝑖  é a taxa percentual. 

 

Assim, pode-se resolver novamente a situação, por meio da fórmula: 

 

𝑽𝑭 = 𝑽𝟎(𝟏 ∓ 𝒊𝟏) ∙ (𝟏 ∓ 𝒊𝟐) … (𝟏 ∓ 𝒊𝒏) 

 

78,66 = 𝑉0(1 − 0,5) ∙ (1 − 0,10) . (1 + 0,15) 

 

78,66 = 𝑉0(0,95) . (0,90) . (1,15) 

 

78,66 = 𝑉0(0,98325) 

 

𝑉0 =
78,66

0,98325
 

 

𝑉0 = 80 

 

Resposta: O valor da calça antes das três alterações de preço era de R$ 80,00. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Após a articulação das estratégias dos alunos ao conteúdo, com a compreensão da 

fórmula de acréscimos e descontos sucessivos, o professor começa a trabalhar esse conteúdo, 

seja por meio de exemplos, não exemplos, definições, aplicação em exercícios ou em novos 

problemas, explorando suas características e propriedades. Dessa forma, as ideias sobre o 

conteúdo são construídas mesmo antes de sua introdução, contribuindo para a compreensão por 

parte dos alunos. 

 

CONCLUSÃO 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 400



 

A nossa proposta de ensino é uma orientação de como conduzir o ensino de Matemática 

Financeira, utilizando o Ensino-Aprendizagem de Matemática via Resolução de Problemas, a 

partir das cinco ações de Proença (2018). Indicamos aos professores introduzirem o conteúdo 

de acréscimos e descontos sucessivos, levando em consideração os conhecimentos prévios dos 

alunos, suas ideias, favorecendo a construção dos conhecimentos. 

Destacamos que é importante que o professor que queira desenvolver essa proposta se 

atente às estratégias previstas para que possa posteriormente auxiliar os alunos e realizar a 

articulação, não esquecendo de considerar que algum aluno ou grupo possa desenvolver uma 

estratégia diferente ao que foi previsto, assim, cabe ao professor não desconsiderar as ideias 

dos alunos, mas sim buscar compreendê-la, analisar se são válidas ou não para o problema 

apresentado. 

Além disso, com base em experiência realizada em sala de aula, salientamos que alguns 

tipos de equívocos podem ser comuns aos alunos dentro da situação abordada nesta proposta, 

dentre eles a conclusão incorreta de que realizar um desconto de 5% e depois um de 10% é o 

mesmo que realizar um desconto de 15%, pois a situação foi reelaborada para fazer com que os 

alunos percebam que isso não é equivalente. Outro equívoco que pode ocorrer é na estratégia 

de realizar o processo inverso com regra de três, de não considerar que o aumento ou desconto 

depende de um valor anterior desconhecido, ou seja, relacionar com o x o aumento de 15%, não 

o valor desconhecido anterior à esse aumento. Assim, o professor pode se atentar que essas 

dificuldades são possíveis de ocorrer em sala de aula, e se preparar anteriormente para ajudar 

os alunos a superá-las. 

Consideramos que o uso do problema como ponto de partida para introduzir um novo 

conteúdo, conceito ou fórmula matemática auxilia o professor a evitar seguir o ensino 

tradicional, o qual se baseia em seguir a definição direta do conceito, a apresentação de um 

exemplo de uso do conteúdo e a aplicação de exercícios. Ao contrário disso, o EAMRP permite 

o processo coletivo de construção de conhecimentos, a troca de ideias e elaboração e discussão 

de estratégias por parte dos alunos, favorecendo o uso de conhecimentos prévios e a 

participação ativa dos alunos. 
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CAPÍTULO 29 
 

Discursos Midiáticos e os estereótipos da velhice 
 

Nádia Sampaio, Aline Gomes de Jesus Souza, Félix Meira Tavares, 
Luana Araújo dos Reis, Luciana Araújo dos Reis 

 
RESUMO: Esse estudo resulta da averiguação das capas de revistas, ISTOÉ e 
Cidade Verde, que tratam do envelhecimento e da velhice. O envelhecimento 
populacional é uma realidade premente, sobretudo, no espaço urbano e a 
expectativa de vida tem crescido consideravelmente na sociedade brasileira. 
Dessa maneira, o objetivo primordial é analisar como a mídia reforça os 
estereótipos da velhice com base nos pressupostos do método de Análise do 
Discurso de linha francesa. Para tanto, utilizou-se da Internet como 
ferramenta de busca a fim de selecionar as mencionadas capas e, assim, 
avaliar as imagens e os discursos que estão em funcionamento. Diante disso, 
surge uma indagação: quais as contradições vigentes nos discursos sobre a 
velhice? Isto posto, constata-se que existe uma negação da velhice ao 
considerar a pessoa idosa como um sujeito que deve possuir as características 
próprias da juventude em contraponto aos aspectos físicos de um indivíduo 
que envelheceu. Os discursos sobre a velhice atravessam os enunciados e as 
imagens contidas nas capas das revistas avaliadas. Neste sentido, verificou-
se como os significados e sentidos a respeito da velhice estão arraigados na 
vida cotidiana, sob a égide do capital. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento deriva diversas expectativas. Algumas estão atreladas 

ao sistema econômico e previdenciário. Outras, se ligam aos aspectos culturais e ao contexto 

histórico-social a que o sujeito idoso esteja inserido. No Brasil, essa realidade demográfica 

vem sendo observada e debatida há algum tempo, pois esse processo é complexo e cabe 

diversas discussões sobre o tema.  

Sabe-se que envelhecer não se restringe apenas a uma escala cronológica, mas está 

atrelado a uma diversidade de fatores analíticos, tais como: cultura, etnia, políticos e gênero, 

dentre outras. Isso implica em uma ampliação da temática, bem como uma análise criteriosa e 

que envolve diversos campos do saber para uma compreensão mais apurada da velhice e da 

pessoa idosa. Debret (2004) considera a importância de tratar o assunto sob novas 

perspectivas a fim de dar conta das diversas esferas que cercam a velhice. 

À vista disso, é fundamental pensar essa temática, pois as mulheres e homens idosos 

estão cada vez mais atuantes e ocupam espaços (materiais e imateriais) nas cidades, no 

mercado de trabalho – sobretudo, na informalidade. Félix (2016) lembra que o trabalhador 

aposentado é restituído ao mercado de trabalho em situação trabalhista débil, uma vez que tem 

se apropriado de atividades que nem sempre estão ligadas ao mercado de trabalho formal.  

Assim, nota-se a presença da pessoa idosa assumindo novas funções e papéis sociais 

além de atividades laborais. Observa-se que eles estão atuando nas universidades, nos grupos 

de convivência, nos espaços de discussão política, entre outros. As mulheres idosas, 

sobretudo, têm tido uma participação ainda mais efetiva. Alves (2019) salienta que as 

mulheres idosas desempenham várias funções relacionadas às tarefas atribuídas ao sexo 

masculino e se apresentam mais engajadas em fluxos de apoio do que os homens.  

Neste sentido, elas têm assumido a chefia da casa por estarem aposentadas, cuidam 

dos netos, estão envolvidas no aumento da renda familiar com a confecção de artigos 

artesanais para vendas, enfim, estão atuando ativamente na vida urbana. Camarano (2003) 

destaca que as elas se incumbem de papéis que não foram esperados nem pela literatura nem 

pelas políticas públicas e, dessa maneira, elas são agentes fundamentais de transformação 

sociais.  

Isso aponta para o fenômeno da feminização da velhice como uma realidade na 

demografia brasileira. Em função disso e da maior longevidade delas, existem mudanças de 

atitudes e novas relações entre gerações. Neri (2007) destaca que essa ocorrência coincide 

com as transformações etárias e de gênero em que atitudes inovadoras criam expectativas de 

comportamentos das mulheres idosas. 
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Contudo, as imagens representativas da velhice ainda são sinônimos de ineficiência, 

invalidez, dependência e solidão, dentre tantos aspectos negativos. A velhice é uma 

construção social e, como tal, reflete todos os condicionantes impostos a essa categoria pela 

sociedade. Lippmann (2008, p. 85) nos mostra que os estereótipos são fortalecidos no 

imaginário popular com base no que a sociedade definiu culturalmente. 

Na maior parte dos casos nós não vemos em primeiro lugar, para então 

definie, nós definimos primeiro e então vemos. Na confusão brilhante, 

ruidosa do mundo exterior, peqgamos o que a nossa cultura já definiu para 

nós, e tendemso a perceber aquilo que captamos na forma estereotipada para 

nós por nossa cultura.  

 

 A precepção da velhice está alicerçada nos estígmas e estereótipos estabelecidos de 

forma coletiva. Neste contexto, Moreira e Nogueira (2008) expõem que enquanto a juventude 

é fortemente exaltada, a velhice é excluída e estigmatizada sendo fácil perceber que, em uma 

sociedade capitalista, a pessoa idosa quando não é mais um produtora de bens e riquezas, 

consequentemente, perde seu valor social. Logo, é essencial avaliar quais as contradições 

presentes nos discursos sobre a velhice na sociedade contemporânea. 

Neste viés, a mídia tem um papel importante na mediação dos discursos, pois ela é 

efetiva no cotidiano por meio da televisão, dos jornais, revistas e internet, rádio e etc. Essa 

presença contínua opera de formas significativas na formação de opiniões, na manutenção de 

estereótipos e representações sociais as mais variadas. Silverstone (2005) considera que a 

mídia filtra e molda realidades do dia a dia utilizando-se de representações singulares e 

múltiplas e fornece critérios e referências para a criação e manutenção do senso comum. Silva 

(2007) afirma que o transcurso dialético do discurso que, concomitantemente, parte do real e 

retorna a ele ao produzir efeitos, intervém nas ações históricas ao orientar condutas.  

Dessa forma, nota-se que o discurso e/ou os discursos sobre velhice estão envoltos de 

concepções, de silenciamentos que contêm as memórias discursivas que são forjadas ao longo 

do tempo. Esses enunciados são transpassados pela lógica do sistema capitalista que é 

dinâmica e contraditória e, simultaneamente, está vigente na contemporaneidade. 

 

 METODOLOGIA 

 

Para esta investigação usou-se o método de Análise do Discurso, de linha francesa. As 

capas da revista selecionadas versaram sobre a velhice. Elas continham imagens de pessoas 

idosas, bem como enunciados sobre o tema do envelhecimento. As revistas escolhidas foram: 

revista ISTOÉ, duas edições, e uma edição da revista Cidade Verde.  
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A primeira revista é um periódico semanal fundada em 1976 e atualmente é publicada 

pela Editora Três. A segunda é uma publicação da Editora Cidade Verde com tiragem 

quinzenal. Ainda contém edição um formato digital. É um produto da TV Cidade, emissora da 

televisão brasileira sediada no Piauí.  

Por meio de um levantamento empreendido na internet, as capas das referidas revistas 

foram selecionadas com o intuito de averiguar quais os sentidos conferidos a velhice e o 

envelhecimento nas imagens e nos enunciados. Com isso, traçou-se um paralelo entre os 

elementos linguísticos, sociais e as questões relacionadas a velhice e a sua negação. 

Nesta seleção, não houve uma inquietação se as imagens veiculadas pertenciam as 

revistas de relevância ou se houve uma intensa tiragem desses periódicos, pois o que, de fato, 

interessa é investigar o funcionamento dos discursos que se movimentam e trazem à tona 

sentidos que estão em execução, em circulação por meio da exibição midiática. O que 

segundo Freire (2021) é chamado de interdiscurso ou memória discursiva que coletivamente 

são chamados de antemão a significar o que está contido nelas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ESPAÇO URBANO E O ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO 

 

A cidade pode ser pensada na sua materialidade, bem como os conteúdos da prática 

socioespacial que lhes são conferidos, uma vez que o espaço geográfico reflete todas as 

manifestações da sociedade. Essas são consequências das relações sociais promovidas na 

esfera do cotidiano que é produtora dos lugares que podem ser vividos, sentidos e percebidos 

(CARLOS, 2007).  

Nesta confluência, apresenta-se o capital financeiro que possibilita a expansão das 

diversas atividades que qualificam o espaço urbanizado. Portanto, é um jogo dialético, pois as 

cidades são marcadas pelas expressões econômicas que a configuram. Logo, a população 

convive com as mudanças que produzem os lugares de vivência sejam esses materializados ou 

simbólicos. 

 Para Cavalcanti (2001), a cidade é um espaço geográfico que é composto de objetos e 

de ações, não apenas como um arranjo de objetos, mas que comporta a existência de pessoas e 

grupos.  Assim sendo, é necessário ponderar que a lógica do capital percorre esse ambiente e 

o define. Por isso, Harvey (2005) argumenta que o sistema capitalista é, portanto, muito 

dinâmico e inevitavelmente expansível e esse sistema cria uma força permanentemente 

revolucionária, que, incessante e repetidamente, reforma o mundo em que vivemos. 
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A cidade é tangível e mutável, mesmo que existam permanências, uma vez que sua 

produção é constante. Ela  traz as marcas do passado e atuais e tem formas e funções 

múltiplas pela força (re)produtiva e transformadora da sociedade, portanto, o modo de 

produção, sob o capitalismo, é uma combinação específica de capital e trabalho numa 

totalidade em movimento cuja análise permite a reconfiguração científica da realidade 

(SEABRA, 2014.) 

No ambiente urbano as modificações populacionais são visíveis e o trabalho (formal-

informal, produtivo-improdutivo) é a mola propulsora desse arranjo. Carlos (2018) afirma que 

o espaço para o capitalismo se torna uma mercadoria como todos os produtos do trabalho 

humano. Isso implica, na lógica do capital, que as mutações na estrutura etária da população 

podem afetar toda a cadeia produtiva, pois requer novos rearranjos socioeconômicos, dado 

que o processo de transição demográfica expõe desafios e oportunidades na educação e no 

mercado de trabalho para as instâncias públicas e privadas.  

Nesta perspectiva, o Brasil foi considerado um país de jovens, isto é, a base da 

pirâmide etária era mais larga que o seu topo indicando que a taxa de natalidade estava alta, 

enquanto as taxas de mortalidade começavam a se estabilizar, provocando expressivas 

variações na pirâmide demográfica.  

A partir de 1950, como o início da urbanização, o perfil populacional brasileiro iniciou 

uma mudança na qual a população passa a conviver nas cidades em detrimento das áreas 

rurais. Com isso, a tendência que seguiu foi uma alteração no número de filhos por casal que 

implicou, a longo prazo, em uma redução na taxa de fecundidade. De uma população 

predominante jovem em um passado nem tão distante, observa-se um contingente cada vez 

mais significativo de pessoas com 60 anos ou mais de idade (VASCONCELOS; GOMES, 

2012).  

Essas alterações têm ocorrido, em particular, nos países emergentes e nas áreas 

urbanas. Esse acontecimento foi bastante comum nos países desenvolvidos em que a transição 

demográfica foi completada. Para Wong & Carvalho (2006) durante as décadas de 1940 e 

1960, a população brasileira declinou significativamente. Desse modo, a partir da segunda 

metade da década de 1960, uma constante redução da fecundidade promoveu contínuas 

mudanças na demografia brasileira. Essa queda foi notada em todo o território nacional ainda 

que se leve em consideração as desigualdades econômicas, sociais e geográficas desse fato.  

O número de filho por mulher chegou a 6,28 em 1960, antes de diminuir para 2,38 em 

2000. Assim, entre 2000 e 2010, houve uma variação na idade média da fecundidade. Isso 

indica que essa taxa tem sido intensificada pela postergação dos nascimentos (RIBEIRO, 
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GARCIA, FARIA, 2019.). Portanto, a taxa de fecundidade, no momento atual, de 1,7 está 

abaixo da taxa de reposição da população (UNFPA, 2018).  

 Com isso, a população brasileira envelhece initerruptamente. As sequências de 

variação na estrutura populacional são visíveis e inevitáveis. Debret (2004) salienta que a 

preocupação da sociedade com o processo de envelhecimento deve-se, sem dúvida, ao fato de 

os idosos corresponderem a uma parcela da população cada vez mais representativa do ponto 

de vista numérico. Em 2010, existiam no país 20,5 milhões de idosos, aproximadamente 39 

para cada grupo de 100 jovens. Estimam-se para 2040, mais que o dobro, representando 

23,8% da população brasileira e uma proporção de quase 153 idosos para cada 100 jovens 

(IBGE, 2010).  

Além disso, surgem as indagações relacionadas à qualidade de vida, a longevidade, 

bem como, as políticas públicas que devem permear este tema. Quando se trata do processo 

de envelhecimento populacional e das mudanças demográficas as análises precisam ser, cada 

vez, mais abrangentes. A tendência atual é reconsiderar os padrões associados ao 

envelhecimento (DEBRET, 2004). É preciso atentar para as modificações que estão sendo 

apresentadas, apesar que de forma tímida, sobre os aspectos comportamentais dos idosos e 

idosas no espaço urbano. 

O cotidiano urbano é um espaço de luta, de conquistas e resistências. Nesse ambiente, 

possibilita-se a experimentação da vida sob diversos aspectos que permitem as transformações 

e as mutações sociais. Pádua (2018) destaca que o espaço real experimentado no cotidiano 

serve para pensar sobre os movimentos sociais e as possibilidades de emancipação. Neste 

sentido, as pessoas idosas possuem alternativas de reapropriação de espaços considerados 

simbólicos, pois não se trata de um retorno ao trabalho remunerado unicamente na lógica de 

mercado, mas envolvem-se na vida social de várias maneiras e estão assumindo novas 

atribuições, na vida familiar e nos espaços políticos.   

Neste contexto, é essencial inquirir e propor medidas que avancem quanto às 

necessidades dos sujeitos sociais da velhice e, ao mesmo tempo, pensar na visibilidade que 

acompanha os idosos e idosas nesses últimos anos que, talvez, possa ser compreendido como 

um contraponto em relação à invisibilização da velhice. Essas inquietações se tornaram 

públicas frente ao desafio de envelhecer mais e melhor. Borges (2003) salienta que as ações 

direcionadas a pessoa idosa têm como prerrogativa o crescimento da discussão sobre políticas 

sociais e não apenas como um benefício. 

O sujeito idoso é mensageiro de experiências, de lutas e memórias que os inscreveram 

na história da cidade, na constituição dos lugares, na geração de bens e na vida familiar. Isso 
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lhes outorgam a ressignificar as noções sobre o envelhecimento e essas podem transformar 

esse período da vida a ser vivido de maneira mais madura e profícua (DEBRET, 2004). 

No caso brasileiro, além do processo de envelhecimento populacional, tem-se o 

fenômeno da feminização da velhice, especificamente nas cidades, que é crescente e tem uma 

população idosa que é uma das maiores do mundo, em termos absolutos. Dados recenseados 

do Brasil mostram que o contingente feminino de mais de 60 anos de idade passou de 2,2%, 

em 1940, para 4,7% em 2000; e 6% em 2010 e, em 2050 as mulheres continuarão sendo 

maioria, com estimativa de população com 7 milhões de mulheres a mais do que homens 

(IBGE, 2010). Isto é, o gênero feminino é mais relevante quanto mais idoso é o segmento 

(NERI, 2007).  

Nesse contexto, as mulheres idosas têm sido apontadas como as precursoras de um 

envelhecimento distinto dos homens. Elas são mais produtivas, têm assumido a chefia do lar, 

tomam conta diariamente dos seus netos e, ainda, são mais frequentes nos programas voltados 

para as pessoas idosas com o intuito de melhorarem a qualidade de vida por meios da 

conivência e do aprendizado oferecidos pelos centros de convivência.  

Há evidencias de que as mulheres idosas têm uma maior prevalência quanto se trata da 

longevidade. Elas têm sido mais preponderantes na atuação no mundo atual e as projeções 

demográficas indicam que, no futuro, essas gerações estarão compostas, principalmente, por 

mulheres idosas que, possivelmente, estarão cuidando de suas mães ou avós (SALGADO, 

2002). 

À vista disso, o envelhecimento populacional e a feminização da velhice são fatos 

irreversíveis no espaço urbano. Esse fenômeno é uma manifestação do processo de 

envelhecimento demográfico e é acompanhado por uma transição de gênero de caráter 

mundial. Esse aspecto está relacionado aos padrões de sobrevivência de homens e mulheres 

(NERI, 2007).  

  Nesse ínterim, o sistema capitalista busca estratégias para que o mundo do trabalho e 

da rentabilidade não sejam profundamente afetados, pois a força de trabalho se relaciona com 

a produtividade, a competitividade, a agilidade e a funcionalidade que, geralmente, estão 

associadas a juventude, ao vigor juvenil e pouco relacionado às características da pessoa 

idosa. Muniz e Barros (2014) acrescentam que as empresas são cada vez mais exigentes em 

função da lógica de acumulação capitalista e a utilização de mão de obra mais ágil, intensa 

que responda a elevação dos ritmos do trabalho e, por isso, ocorre uma exclusão ou um acesso 

mais custoso de trabalhadores idosos ao mercado de trabalho. 

Assim, percebem-se os artifícios usados pelo mercado capitalista para influenciar a 
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pessoa idosa a se tornarem consumidores vorazes de produtos e serviços que “prometem” uma 

vida mais segura e longa. São diversos tipos de serviços oferecidos a essa categoria social 

para que participem do fluxo contínuo de mercadorias e de produtos. Para esse fim, usa-se a 

mídia como um elemento fundamental na propagação das ideias de consumo para esse estrato 

etário.  

Tem-se a conveniência de explorar as condições de vida no processo de 

envelhecimento para levar ao conhecimento da pessoa idosa os conteúdos que podem 

favorecer os anos de vida. Isso não é uma tarefa difícil, uma vez que a mídia, seja nas redes 

sociais, na televisão, nas revistas, jornais, no rádio e no cinema, está presente na vida 

cotidiana determinando padrões, comportamentos e estabelecendo condutas.  

Ela faz parte da história da humanidade e estabelece uma influência sobre os gostos, as 

opiniões e ações da vida diária. Silvertsone (2005) infere que a mídia opera de maneira 

intensa. Ela tem o poder de moldar a vida social estabelecendo regras e referências para a vida 

diária. A mídia também depende do senso comum. Nesta continuidade, os significados que a 

sociedade confere a velhice são veiculados pelos meios de difusão midiáticos e a tendem 

explorar sentidos, refutá-los ou referendá-los. 

Neste cenário, a mídia incide sobre o envelhecimento e a velhice. E em função disso, 

não se pode perder de vista as homogeneidades e as heterogeneidades desse processo, posto 

que não existe apenas uma única forma de envelhecer, ainda que se esforce com a finalidade 

de impor-lhe um padrão. Os enunciados contidos nas propagandas de revistas, jornais, redes 

sociais e os veiculados pela televisão possuem discursos que perpetuam conceitos e sentidos 

sobre o idoso e a idosa, sobre a velhice e o processo de envelhecimento. Pêcheux (2015) 

pondera que todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-históricas 

de identificação. Ou seja, carrega elementos que induzem a formação de opiniões e a 

preservação das que estão formadas socialmente. 

Neste percurso, nota-se a visão da sociedade em torno da velhice e dos significados de 

ser velho(a). Ou seja, cada indivíduo é condicionado pela atitude prática e ideológica da 

sociedade em relação a ele (BEAUVOIR, 2018). Isto posto, aprofunda-se a questão: Qual o 

significado de envelhecer?  

Neri (1991) questiona quais os sentidos e significados de ser velho no Brasil de hoje. 

Isso impõe a necessidade de avaliar a relevância de sentir-se e ser visto como um indivíduo 

produtivo, aceito, reconhecido e integrado.  Para tanto, essas sensações se relacionam mais 

com o lugar ocupado na esfera social do que com a idade em si. Nesse jogo, estão associados 

a língua, a mídia e as leis na interação das relações sociais (SILVA, 2007). A velhice tem suas 
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peculiaridades tanto biológicas quanto sociais. O corpo humano envelhece como um processo 

natural da existência. 

 Nesse percurso, a vida orgânica se deteriora naturalmente à medida em que os anos 

passam. As doenças a que somos acometidos podem comprometer o pleno funcionamento do 

corpo e dificultar a qualidade de vida nos anos finais. Vitta (2000) aponta que existem várias 

modificações biológicas que são consideradas normais no envelhecimento. As alterações 

fisiológicas, cardiovasculares, respiratórias de ordem neurológica e do aparelho músculo-

esquelético importantes nesse período da existência. Elias (2001) comunica que os processos 

naturais seguem um curso próprio em que são atribuídos aos seres humanos coisas boas e 

más, saúde e doenças, pois seria um ciclo espontâneo no curso da vida do homem.  

No decorrer do ciclo da existência é comum que os sentidos se tornem menos alertas, 

as dores sejam mais frequentes, as habilidades diminuam ao longo da passagem dos anos, o 

corpo se torne mais frágil e as potencialidades reduzam. É típico e inevitável esse transcurso. 

Com isso, no plano biológico existe a noção de declínio, uma vez que o organismo decai 

quando suas chances de subsistir se reduzem. Por esse motivo, a humanidade absorveu essa 

condição e está consciente da fatalidade dessa alteração (BEAUVOIR, 2018).  

Nessa confluência, vê-se que várias especialidades na área da saúde buscam 

alternativas tais como:  medicamentos, terapias e cirurgias estéticas, por exemplo, para que o 

corpo humano consiga suportar de forma mais eficaz as mudanças temporais. Nesta 

conjuntura, tem-se que a velhice bem-sucedida é vital para o equilíbrio entre as limitações e 

as potencialidades com a finalidade de se ajustar as perdas que são comuns nesse estágio. 

Além disso, os avanços no campo da saúde e da tecnologia permitiram a população acesso a 

serviços públicos ou privados adequados e uma melhor qualidade de vida (MIRANDA; 

MENDES; SILVA, 2016).  

Por conseguinte, é imprescindível considerar que a velhice também tem os seus 

condicionamentos sociais. Tem-se que alguns aspectos relacionados a sua construção social  

são amplamente disseminadas em todas as classes sociais, isto é, por exeomplo, a visão 

distorcida do que seja ser “velho”. Geralmente, a pessoa idosa é notada como símbolo de 

dependência, sofrimento, solidão e percebem a velhice como a antecâmara da morte (NERI, 

2003). Diante disso, a concepção social da velhice está envolta de definições que a rejeitam e 

a tornam imperceptível. Nessa dinâmica, a memória social está repleta das concepções que a 

recusam, pois, os veículos de comunicação mostram a indispensabilidade de manter-se jovem 

ou postergar a velhice com o propósito de eternizar a mocidade e os seus padrões. Cerqueira e 

Ribeiro (2017) reforçam que a imparcialidade da mídia é um mito desprovido de bom senso 
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na contemporaneidade. Logo, essas inferências midiáticas possibilitam um distanciamento 

entre ser jovem e ser uma pessoa idosa. Debret (2004) igualmente aponta que o uso das 

tecnologias que promovem o rejuvenescimento pode contribuir para o distanciamento e a 

solidariedade entre as gerações. 

Desse modo, a velhice vai sendo construída com bases nos pressupostos da juventude 

ou do retardamento do envelhecimento contraditoriamente ao processo demográfico em que o 

Brasil está emergido. Ou seja, existe uma contradição evidente: a invisibilidade da velhice em 

uma sociedade que está em rápido processo de envelhecimento demográfico. Dessa 

incompatibilidade,  Cerqueira e Ribeiro (2017) dizem que existe uma enorme exigência por 

rejuvenescimento acompanhando a sociedade na transição dos seus referenciais de 

envelhecimento.  Por essa razão, os ideais de beleza e virilidade são reforçados pelas 

“receitas” da atividade física, das dietas milagrosas, dos cosméticos de tecnologias avançadas 

permanentemente fundamentados na boa aparência como sinônimo de bem-estar e felicidade 

garantidas. Silva (2007) compreende que tais discursos reforçam a divisão entre ser 

“eternamente” jovem e, por um outro lado, ser velho e destinado a desejar a morte.  

A estruturação social da velhice se ancora na memória, pois todas as práticas sociais 

são reconhecimentos das concepções forjadas coletivamente em diversos momentos históricos 

e que são reais na prática do cotidiano e reproduzidas pelas gerações, com isso, tem-se que os 

discursos sobre a velhice são múltiplos.  

Neste sentido, é fundamental compreender quais os sentidos que atravessam os 

discursos, quais os consensos e dissensos que os formam, quais os silenciamentos e o que, de 

fato, é dito e o que é escamoteado com relação a velhice e as pessoas idosas. Para Brandão 

(2012) a língua materializa discursos e, nessa relação, a linguagem enquanto discurso é 

diálogo que não possui imparcialidade ou neutralidade e, dessa forma, está atravessado pelas 

ideologias. 

 O envelhecimento populacional tem se tornado um tema debatido e recorrente, 

especialmente, na mídia brasileira. Essa questão está amplamente divulgada nos meios de 

comunicação, tais como: TV, jornais e periódicos. Assim, entra em cena a pessoa idosa e o 

perfil que se determinou para essa categoria social. Para que esse perfil seja massificado, a 

mídia tem um papel decisivo na veiculação e transformação de sentidos discursivos, seja por 

meio da linguagem verbal ou imagética (SILVA, 2007). 

Dessa forma, os discursos sobre o tema são continuamente preenchidos de 

simbolismos que retratam a juventude, a força física, o rejuvenescimento, a habilidade de 

manter-se no mercado de trabalho. Muniz e Barros (2014) argumentam que o trabalhador 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 412



velho está colocado em um sistema econômico e financeiro que exalta quem é mais jovem e 

menospreza a presença da pessoa idosa em função da própria lógica capitalista.  

Em vista disso, é exigido que nessa fase da vida se mantenham as atividades laborais 

como se não houvesse nenhuma transformação no corpo e nas funções cognitivas nesse ciclo 

da existência. E, nessa dinâmica, os discursos relacionados à velhice a rejeitam.  

 

DISCURSOS MIDIÁTICOS E A NEGAÇÃO DA VELHICE 

Após a seleção de imagens e a observação dos enunciados contidos nas três capas das 

revistas, anteriormente mencionadas, foram efetuadas as análises baseando-se nos 

pressupostos do método de Análise do Discurso de linha francesa. Dessa forma, foi possível 

perceber que os destaques efetuados nas publicações insistiram em apresentar a necessidade 

de escamotear os aspectos da velhice e referendar os atributos referentes à juventude.  

As publicações datam a partir do ano 2000. Esse momento foi tipificado com as 

previsões demográficas que apontavam um crescimento vertiginoso da população idosa. Com 

isso, a mídia – em todas as suas formas – apresentou essa nova realidade usando-se da 

linguagem e de imagens ao apresentar novas maneiras de experimentar a velhice. Tudo isso é 

retratado nas capas das revistas que serão analisados a seguir.                                                                                      

Com base nas averiguações de todas as publicações mencionadas, observou-se que 

houve um retorno aos diversos ajuizamentos sobre a velhice e o envelhecimento. Todos as 

capas abordam essas questões trazendo à tona elementos da linguagem que induziram os 

leitores as memórias pré-construídas ao retomar sentidos que estão ligados a velhice. As 

imagens e os enunciados são materialidades discursivas, portanto, carregam ideologias que 

são veiculados nas tiragens impressas e digitais e é justamente nesse intricado da linguagem e 

dos sentidos que o método de Análise do Discurso se efetiva. Para Brandão (2012), o discurso 

é uma das instâncias em que a materialidade ideológica se concretiza. 

 Nota-se que as ilustrações das capas indicam um perfil que deverá ser apropriado pela 

pessoa idosa. As imagens e seus comunicados são tomados de opacidade e incompletude, 

dado que eles são atravessados por discursos que contradizem o próprio transcurso natural do 

envelhecimento. Ao retomar as conceituações desse perfil apresentado, resgatam-se os já-

ditos e estes se relacionam com os significados pejorativos que ao longo do tempo são 

designados às pessoas que, cronologicamente, não são consideradas jovens.  

 Pêcheux (1999) considera que na ilustração tem-se a análise de discurso por um outro 

viés. Ou seja, não está apenas impregnado na imagem legível e transparente, porque um 

discurso a permeia e a constitui, mas a imagem opaca e silenciosa, quer dizer, aquela da qual 
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a memória “perdeu” o trajeto da leitura (ela perdeu assim um trajeto que jamais deteve suas 

inscrições). 

 Nessa compreensão, as imagens estão atravessadas de sentidos pré-existentes. A 

memória é atual. Tudo que é perceptível se relaciona com ela, por isso as memórias estão 

repletas de sentido histórico. Elas são adensadas pelo viés cultural e, sobremodo, econômico. 

Para tanto, na lógica do capital toda a população envelhecida pode ser reinserida no mercado 

de trabalho – formal ou informal-, na esfera do consumo, nas relações cotidianas e, para tanto, 

é primordial a confecção de um perfil que se adeque as condições capitalistas dos modos de 

produção.  

Os discursos materializados nas figuras indicadas reformulam e reproduzem sentidos e 

esses devem ser popularizados, massificados, posto que são constituídos de ideologias e 

servem a conjuntura atual, visto que os estudos discursivos objetivam refletir sobre os 

sentidos que são marcados no tempo e no espaço das práticas dos homens (ORLANDI, 2015).  

Torna-se notório nas figuras avaliadas a apresentação do perfil para a pessoa idosa que 

se renova com o passar dos anos, que está em constante movimento, que realiza atividades 

físicas, faz dietas e reeducação alimentar “para retardar a ação do tempo sobre o corpo”. Que 

mesmo sendo uma pessoa que envelheceu suas características não sejam evidentes, pois para 

a sociedade importa um perfil que demonstra aspectos juvenis e renegam os aspectos daquele 

que envelhece. Para uma melhor compreensão, as figuras a seguir serão analisadas 

separadamente. 

Na Figura 01, a edição da revista ISTOÉ, datada em 22 de fevereiro de 2000, expõe a 

foto do quadro da Monalisa, pintura de Leonardo da Vinci, porém com a imagem de uma 

idosa e não a de uma jovem mulher como na pintura original. Acompanhando essa ilustração 

há uma frase que diz: “para retardar a ação do tempo sobre o corpo, a promessa da medicina é 

a terapia genética”. Isso posto, expressa a urgência em correr contra o tempo, pois viver bem e 

viver melhor pressupõe fórmulas médicas, dietas e exercícios físicos que atrasem a ação 

temporal sobre o corpo.  

                                         Fig. 01. ISTOÉ, Fev/ 2000.                                             
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                                        Fonte: https://istoe.com.br/edicao/562_VIVA+MAIS+E+MELHOR+/ 

 

A foto da capa exibe um rosto de uma mulher idosa, contudo, as frases indicam ao 

leitor que os centros de saúde e de estética estão empenhados em apontar que as supostas 

imperfeições corporais, as rugas, as marcas de expressão são mutáveis e que precisam ser 

escondidas, em razão de que revelam a idade avançada e, na lógica capitalista, a boa 

aparência está intimamente correlacionada aos aspectos da mocidade. Daí, presume-se que 

sem essas ações não se vive de uma maneira mais favorável, acompanhada da expressão que 

faz a chamada da reportagem “Viver mais .... E Melhor!”. 

A ideia de rejuvenescer é posta como uma exigência para cada indivíduo, uma vez que 

há o reconhecimento de que a aparência física fora dos padrões de beleza pode ser um entrave 

para o convívio e a aceitação social. A pessoa idosa sabe o que significa essa experiência. 

Então, evitar ou retardar a ação do envelhecimento é um propósito com fins deliberados, que 

seja:  manter-se com uma identidade que, furtivamente, os ofereça a juventude.  

Esse ato sugerido na capa da revista ISTOÉ, em questão, indica que não há sujeito sem 

ideologia mesmo que não haja a evidência dela. Para tanto, ideologia e inconsciente estão 

materialmente ligados (ORLANDI, 2015).  Essa percepção manifesta que a forma de vida é  

determinada pela sociedade na qual está inserida (BEAUVOIR, 2018).  

Ao prosseguir nas análises, na figura 02, da edição da revista ISTOÉ, de 15 de maio de 

2014, encontra-se um destaque na capa da revista com a seguinte mensagem: “Envelhecer 

BEM (com letras maiúsculas): os segredos de quem tem qualidade de vida na terceira idade e 

o que fazer para chegar lá de forma produtiva e feliz. Saiba quais são as oportunidades de 
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trabalho, lazer e bem-estar para os idosos no Brasil”.  

 

                                                            Fig. 02.  ISTOÉ,Maio/2014 

 
                                                         https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/velhice-e-tema-de-reportagem-

de-capa-da-revista-isto-e/ 
 

Isso posto, significa que essa publicação indica os segredos a serem revelados para 

àqueles que desejam viver bem, deduzindo que existe uma forma de vivenciar mal a velhice, 

caso não estejam de acordo com o modelo implementado. Orlandi (2015) afirma que toda 

palavra é parte de um discurso. 

Dessa forma, os dizeres sugerem determinar as atitudes de quem deseja ser feliz nessa 

fase da vida. Assim, a pessoa idosa ao conhecer as oportunidades do mercado de trabalho e 

desfrutar do lazer pode resumir um ideal de felicidade. Além disso, tem uma fotografia em 

que destaca um idoso com uma aparência bem vestida, de maneira jovial e sentado em uma 

moto demonstrando a representação do moderno, do aventureiro e remetendo ao movimento 

que contraria a inércia – fruto das representações sociais sobre velhice -  de quem envelhece. 

Logo, existe uma representação de uma pessoa idosa. À vista disso, Pêcheux (2015) reputa 

que todo enunciado pode vir a ser alterado, se deslocar discursivamente do seu sentido e 

desviar-se para outro. 

Ao olhar para a foto, da figura 02, é usual cogitar que a velhice não foi devidamente 

representada ou leva a pensar que àquela atitude, a roupagem, não condiz com uma pessoa 

idosa. A memória é evocada, vem à tona os pré-construídos sobre a aparência deles. Silva 

(2007) argumenta que todo discurso se relaciona com a memória que se torna um sustentáculo 

em função de sentidos que estão alicerçados nas ações diárias e passam a ser vistas como 

habituais e comuns. 
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Da mesma maneira, a representação da Figura 03, da edição da revista Cidade Verde, 

de 18 de fevereiro de 2018, destaca a juventude dos “novos idosos(as)” e exibe o formato de 

um corpo envergado paralelo a um corpo ereto que diz: “Velho, eu? a nova geração de 

sessentões está cada vez mais próxima dos quarenta”.  

 

                                                              Fig.03. Cidade Verde, Fevereiro de 2018. 

 
                                                              Fonte: https://cidadeverde.com/noticias/266167/revista-cidade-verde-

destaca-a-juventude-dos-novos-idosos 

 

Nesta observação, as duas imagens se contrapõem. À esquerda, demonstra as 

debilidades que advêm com a idade e, dentre tantas, destaca a postura corporal como 

indicativo desse fato. À direita, o corpo em posição vertical e equilibrado expõe o modelo 

ideal de postura independente da faixa etária a que o indivíduo pertença. Com isso, verifica-se 

que a frase “Velho, eu? a nova geração de sessentões está cada vez mais próxima dos 

quarenta” indica a premência em se evitar a fisionomia de uma pessoa envelhecida e, ao 

mesmo tempo, a necessidade de obter uma forma física, com um porte erguido, como típica 

representação da juventude.  

Por conseguinte, existe a rejeição do perfil do idoso(a) e uma outra significação é 

promovida: a do corpo alteado como elemento fundamental e representativo de corpos 

juvenis, traçando um paralelo entre ter 60 anos e cultivar uma aparência de pessoas com 40 

anos de idade. Essa seria uma maneira de se contrapor a velhice. 

Nessa perspectiva, ter o corpo encurvado reflete uma postura que deve ser abandonada 

ao se tornar uma pessoa idosa. A expressão “Velho, eu”? julga a velhice um insulto, devido a 

que, na contemporaneidade, ter uma posição corporal de imponência e manter-se como uma 

pessoa de 40 anos deve ser uma meta a ser conquistada para uma velhice próspera. Tamém se 

assemelha a ideia de que é possível impedir as perdas relacionadas a vitalidade nessa fase da 
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vida. Com isso, a manutenção de um corpo esguio, com uma postura altiva preserva o idoso, 

jovial. Dessa maneira, constata-se que as categorias de idade são construções sociais 

(DEBRET, 2004). 

Isso alude ao conceito de memória discursiva que ao olhar as imagens induzem os 

leitores a rememorarem as conhecidas referências sobre as pessoas idosa. Nesse contexto, 

Courtine (2009) apresenta esse conceito se referindo a existência histórica dos enunciados no 

interior das práticas discursivas que são normatizados por aparelhos ideológicos. Dessa 

maneira, nota-se que os padrões físicos que persistem no imaginário social reputam como 

inconciliáveis a beleza corporal e a velhice.  Tudo isso é retomado nos discursos sobre o 

corpo. Esse está sujeito a regras sociais e é representado como um simbolismo dentro dos 

grupos. Há uma explícita demonstração de que conservar o corpo com uma aparência estética 

aceitável é sinônimo de receptividade social embora seja idoso.  

Goldenberg (2006) apresenta o valor doado ao corpo na atualidade, pois esse tem sido 

considerado muito mais importante do que o vestuário. Ele torna-se a vestimenta e, dessa 

maneira, deve ser exibido, deve ser escultural, manipulado, produzido, priorizado, copiado. O 

corpo é quem faz a moda, e a roupa serviria apenas para valorizar e expor o corpo que 

pertence a volatilidade dos modismos. Assim sendo, compreende-se que existe uma 

desaprovação do corpo envelhecido como discursos que estão plenamente funcionando  nos 

enunciados e nas figuras das revistas avaliadas. Ou seja, até inconscientemente há uma 

rejeição quanto aparência real deles. A esse respeito, Lippmann (2008, p. 93) assevera que: 

As fotografias têm o tipo de autoridade sobre a imaginação hoje, da mesma 

forma que a palavra impressa tinha ontem, e a palavra falada tinha antes 

ainda. Elas parecem completamente reais. Nós acreditamos que elas vieram 

diretamente a nós sem a intervenção humana, e elas são o alimento 

imaginável da mente que menos esforço demanda. Qualquer descrição em 

palavras, ou mesmo em imagem inerte, requer um esforço de memória antes 

que a imagem possa existir na mente. 

 Neste contexto, as imagens e frases que compõem as capas das revistas selecionadas 

sugerem a formação de um sujeito idoso que é marcado pelo tempo hodierno e é 

fundamentalmente ideológico. São expostos um jogo de palavras que revela conflitos e 

ideologias. Isto posto, Silva (2007) consente que as condições de produção vão ditar as 

reflexões sobre a realidade, uma vez que todo dizer é sempre histórico. 

Todas as ilustrações citadas negam o abatimento e o enfraquecimento intrínseco da 

idade avançada e que é inerente a pessoa idosa com o passar dos anos de existência. Por 

consequência, os dizeres expõem um perfil envolto das características da mocidade e 
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desconsidera a velhice como um evento biológico e natural. Beauvoir (2018) afirma que a 

velhice tem uma dimensão existencial e transforma as relações dos indivíduos com o tempo e, 

igualmente, interfere em sua relação com o mundo e com a sua própria história. 

 Portanto, percebe-se que os discursos que estão em funcinamento nas 

publicações e estão e nos entremeios do que foi dito e se relaciona com o não dizer, apenas 

com a finalidade de repudiar a velhice e suas restrições. As ideias lançadas servem para 

promover o apagamento do real. Esses silenciamentos interessam para massificar princípios e 

convicções constituintes do jogo de poder econômico e social. Orlandi (2015) diz que todos 

são afetados pela ideologia e que a origem dos dizeres não está em cada um, mas com 

frequência se retoma sentidos já-ditos, preexistentes.  

 Nesta perspectiva, entende-se que o idoso(a) para se sentir integrado na sociedade e 

no seu espaço de vivência precisa encontrar meios de experimentar esse período da vida como 

alguém que não sofre os efeitos da passagem do tempo, e continua eficaz para o mundo do 

trabalho como uma forma de “manter-se vivo e ativo”. Sem esses condicionantes, julga-se que 

o tornar-se velho é sinônimo de morte, incapacidade, dependência e irrealização. Orlandi 

(2015) aponta que textos e discursos se relacionam e acabam por formar um intricado nó de 

discursividade.  

A ideologia dominante é escamoteada, por intermédio da língua, ao considerar que ser 

uma pessoa idosa com os perfis apresentados é a única maneira ou o único padrão para ser 

aceito socialmente. Por isso, não há como desprender a língua das práticas sociais, pois a 

ideologia sempre se faz presente. Pêcheux (2015) argumenta que a manipulação de 

significados estabilizados e as mutações dos sentidos fazem parte do objeto da linguística que 

é o próprio da língua.  

Nesse cenário, a língua se apresenta como a base comum de processos discursivos 

diferenciados (PÊCHEUX, 2014). Tudo isso não acontece por acaso, visto que a ideologia 

não poder ser escondida, pois está na base da relação necessária entre linguagem e mundo. 

Portanto, para a manutenção das práticas sociais vigentes é vital que as falas sobre o perfil 

“aceitável” para uma pessoa idosa que é viver na perspectiva da juventude, da longevidade 

imorredoura.  

A linguagem utilizada nessas publicações é passível de manipulações para que o 

sujeito idoso se sinta responsável por sua inserção social. Neste sentido, as mudanças de 

hábitos e atitudes são colocadas como se fossem uma decisão individual e unicamente sob sua 

responsabilidade a busca pela autonomia ao envelhecer.  

No entanto, é imprescindível recordar que na Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, no 
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Estatuto do Idoso, salienta no art.3º a obrigatoriedade da família, da comunidade e do Poder 

Público a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, etc. Portanto, a pessoa idosa 

deve ser amparada pelo Estado com relação também a sua inserção social. Não é uma ação do 

indivíduo, mas da sociedade como um todo. 

Dessa maneira, há uma perpetuação na percepção da velhice que se vincula a aspectos 

negativos e a homogeneização, como se todos envelhecessem da mesma maneira e nas 

mesmas condições (D’ALENCAR, 2007). Nessa dinâmica, é notório salientar que o 

envelhecimento não tem um sentido uno. Existem diferentes experiências quando se trata de 

envelhecer. Isso também se aplica as questões de gênero em que existem dessemelhanças em 

quase todas as sociedades. Ou seja, os diversos contextos sociais, culturais e econômicos 

demonstram a heterogeneidade do processo.  

Todo esse emaranhado de discursos e imagens que tendem a exaltar a velhice 

escamoteia uma realidade que se associa, que forja e é moldado pela memória discursiva, 

visto que ao perceber as representações e enunciados, das reportagens explicitadas, é habitual 

evocar os conceitos, os preconceitos e as concepções que socialmente se estabeleceram acerca 

da pessoa idosa. 

Com as modificações demográficas e, como consequência, uma maior presença deles 

na vida cotidiana, bem como nas relações familiares e no mercado de trabalho é essencial que 

a sociedade perceba esse estágio da vida como oportunidade, como um recomeço e nova fase 

de um ciclo que se inicia. No entanto, por entre as frases de enaltecimento do ato de 

envelhecer existe a antiga personificação dos males de ser velho. Nos dizeres apresentados há 

a exaltação do rejuvenescimento que nega a aparência das rugas, dos cabelos brancos e, nas 

mensagens publicitárias, apresentam as possibilidades de retomarem os elementos próprios da 

mocidade, evitando dessa forma a velhice e suas complexidades. 

Os materiais midiáticos averiguados retomam pela memória a real e límpida condição 

da pessoa idosa, ainda que pretensamente exponham um perfil do “novo idoso(a)”. Há relação 

e conflitos de sentidos que parecem não se esgotar, afinal estão subsidiados pelos reflexos das 

contradições sócio-históricas.  

Nota-se que o processo de envelhecimento é perceptível, inegável e irreversível. 

Porém, ele aparece travestido de adversidade, de desequilíbrio, de inutilidade para o mundo 

do trabalho e para o “bom” funcionamento da sociedade capitalista e, assim sendo, apresenta 

a perspectiva de um novo perfil que atenda aos interesses do capital na contemporaneidade.  

 

CONCLUSÃO 
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Ao contrário das palavras de Victor Hugo (1808-1885), no poema Desejo que diz: 

”[...] e que sendo velho, não se dedique ao desespero porque cada idade tem o seu prazer e a 

sua dor e é preciso deixar que eles escorram por entre nós”, infere-se que nas figuras e nos 

discursos investigados são usados mecanismos ideológicos para anunciar que as pessoa idosas 

devam se manter jovem, remoçados, constantemente saudáveis e com uma aparência 

estabelecida pelos dos padrões de beleza. Todavia, os discursos verificados revelam a negação 

da velhice e as complexidades inerentes ao envelhecimento. 

 Todas as conceituações sobre essa categoria social que produzem o “novo idoso(a)” 

são dotados de sentidos para o mundo do trabalho quando entrelaçados com os ditames do 

capital, posto que para a empregabilidade é necessário o vigor, a energia, a agilidade e 

habilidades dos mais novos.  

Com isso, entende-se que há uma ideologia dominante que se sobressai e se 

materializa nas capas das publicações mencionadas e, ao mesmo tempo, constitui 

significação, impõe limites aos sujeitos para que esses sejam aceitos, respeitados, valorizados 

e úteis na lógica da acumulação capitalista.  

No entanto, essas análises devem servir para a reflexão da realidade em que toda a 

sociedade está inserida. Afinal, a pessoa idosa está envolvida nas mutações sociais e pode 

suscitar novas perspectivas quanto aos rearranjos familiares, a participação no mercado de 

trabalho, na produção de espaços de apoio, dentre outras esferas de participação social como 

sujeitos do seu tempo. 

Sabe-se que as desconstruções sociais não são fáceis, porém mesmo sendo uma tarefa 

árdua , elas são necessárias para a conquista da cidadania, para a garantia de direitos e o 

exercício dos deveres das pessoas idosas. Todo discurso carrega em si as representações de 

uma sociedade, portanto é fundamental o conhecimento dessas a fim de promover as 

elucubrações essenciais para as mudanças de âmbito coletivo acerca da velhice. 
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CAPÍTULO 30 
 

Motivação como chave para Gestão do 
Comportamento Organizacional 

 
Mateus Da Silva Sousa e Rhubens Ewald Moura Ribeiro 

 
RESUMO: A motivação tá presente em todo o nosso meio, e nas grandes 
organizações não é diferente, mas nem sempre estamos motivados todos os 
dias ou acordamos dispostos e motivados para ir trabalhar. Devemos buscar 
o que nos deixa motivados, se é um elogio por um bom trabalho realizado, 
um ambiente de trabalho agradável, um chefe bacana ou seja, condições que 
lhe deixe motivado para realizar algo. O presente relatório teve como 
obejtivo, analisar a importância da motivação no comportamento 
oganizacional, os fatores relevantes e irrelivantes que afetam direto ou 
indiretamente na motivaçao de uma empresa de energia, localizada no 
Nordeste do Brasil. A metodologia adotada foi a pesquisa quantitativa com 
enfoque na analise de dados numericamente. Como resultado principal o 
objetivo geral foi alcançado, verifica-se que a motivação afeta no 
comportanmento organizacional. Foram feitas novas propostas e estratégias 
para a empresa aplicar, visando contribuir para deixar os colaboradores mais 
motivados resultando em um desempenho melhor. 
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INTRODUÇÃO 

 

Gestão de Pessoas ou Recursos Humanos é uma área de fundamental importância para 

toda empresa, seja do pequeno escritório a uma grande empresa. Todas elas devem ter um 

departamento de recursos humanos, onde ficarão registradas todas as informações e dados de 

todos os colaboradores, muitos pensam que a gestão de pessoas (GP) está relacionada apenas 

à administração, mas não, ela está ligada a todas as áreas. O profissional em Gestão de 

Pessoas é responsável pelo recrutamento, seleção, treinamentos e plano de carreira do pessoal 

que irá trabalhar na empresa. É uma das áreas que mais tem passado por mudanças, 

transformações e avanços tecnológicos nos últimos anos, a visão que se tem hoje é totalmente 

diferente do que era a tradicional. O próprio nome vem sofrendo mudanças, em muitas ainda é 

recursos humano (RH) outras já estão adotando por gestão de pessoas (GP) (CAMPOS, 

2014). 

Para melhorar a produtividade dos colaboradores nas organizações os administradores 

deverão observar vários pontos, se o cargo que o funcionário exerce está defasado ou simples 

demais de tal ponto que ele não se sente desafiado a melhorar o que está fazendo, com isso ele 

se sente desanimado, o que acaba refletindo na baixa produtividade da empresa. A ausência 

de objetivos claros também é outro grande fator que ameaça a produtividade, e termina 

deixando o funcionário desmotivado. Deve ser levado em conta também o salário que é pago, 

as vantagens os benefícios que ele tem na empresa de tal forma que ele se sinta valorizado e 

reconhecido pelo seu trabalho, e queria sempre melhorar suas tarefas (PAULINO; RIBEIRO; 

OLIVEIRA; RIBEIRO FILHO; FONSECA; MOURA, 2020). 

A motivação nas organizações vem sendo cada vez mais procurada, ao se olhar os 

estudos e pesquisas é possível encontrar que um ambiente agradável, desperta nos 

colaboradores uma motivação e uma maior produtividade e por consequência, resultados 

melhores e satisfatórios para a empresa. Dependendo do trabalho e setor a pessoa pode 

trabalhar individual no seu espaço, mas não pode ser deixado de lado, esquecido pelos seus 

líderes, esses tem a tarefa de frequentemente verificar como os funcionários que 

desempenham tarefas individuais estão, se os recursos a eles ofertados possibilita trabalhar de 

forma adequada, e com frequência mostrar que todos eles são importantes para a empresa, 

pois sem funcionários dedicados e motivados os resultados esperados não são alcançados 

(NASCIMENTO et al, 2021). 

Toda organização quer ter no seu quadro de funcionários pessoas engajadas, com alta 

produtividade e entusiasmadas no ambiente de trabalho. Essas pessoas engajadas e motivadas 
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são capazes de produzirem em escala elevada, trabalham com paixão e com satisfação, no 

final os resultados não são diferentes do esperado, mas infelizmente nem sempre funciona 

assim, motivar os colaboradores a fim de se tornarem produtivos tornou-se algo primordial 

para qualquer organização que desejara bons resultados. Diversos fatores devem ser avaliados 

na hora de motivar as pessoas, pois ambas podem ter as mesmas necessidades, ou podem 

serem diferentes como por exemplo: necessidade fisiológica (alimento), necessidade 

psicológica (autoestima) e ainda a necessidade sociológica (interação social), quando 

atendidas elas se sentem motivadas e aceitam desafios, a ausência dessas necessidades geram 

uma carência em relação a outras pessoas (CHIAVENATO, 2014). 

Os incentivos, motivações variam de ambiente para ambiente, de organização para 

organização e de pessoa para pessoa, pois já é comprovado que as necessidades de cada um 

são diferentes. Uma pessoa pode produzir a metade do que seria capaz e ainda assim preservar 

seu emprego. Estudos mostram que o que leva a pessoa a produzir mais é a motivação. Por 

isso a ênfase dos estudos do comportamento organizacional, é para mostrar a capacidade e a 

tarefa que os administradores têm para motivar sua equipe a fim de influenciar o 

comportamento, comprometimento e sua motivação para alcançar os objetivos da 

organização. O administrador precisa saber que uma necessidade não satisfeita é um 

motivador comportamental (ARAÚJO; COSTA; CAVALCANTE; RIBEIRO; RODRIGUES, 

2021). 

As empresas visam nos dias de hoje a valorização do ser humano, o comportamento 

dentro das organizações é de extrema importância para o seu desenvolvimento, uma vez que a 

peça chave para esse desenvolvimento acontecer são os seus colaboradores, cada um com 

perfil diferenciado, crença e valores. Nesse contexto as empresas já tem a visão que o 

colaborador tem uma participação ativa e relevante nos processos de produção e gestão, com 

isso muitas já estão adotando métodos e técnicas para está motivando cada vez mais seus 

funcionários, sejam através de vídeos, dinâmicas ou até mesmo bonificações no final do mês 

de acordo com sua produção (FERREIRA; NUNES, 2019). 

A pesquisa sobre motivação é importante para os funcionários pois eles poderão 

conhecer sobre o assunto, e ver a importância de se trabalhar em uma empresa onde são 

motivados, incentivados e reconhecidos pelo seu trabalho e seus gestores, onde tenham um 

salário compatível, plano de crescimento, benefícios e objetivos claros estabelecidos pela 

empresa. Pois os funcionários são a engrenagem peça fundamental para o sucesso da empresa, 

que sem uma política de reconhecimento que o motive e mostre que eles estão fazendo um 
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bom trabalho, sem o feedback dos seus gestores eles não saberão onde e como melhorar para 

chegar nos resultados esperados pela empresa (BARBOSA; VALDISSER, 2017). 

O trabalho é entendido como uma atividade central da vida, pois é através dele que 

provem a sobrevivência. No ambiente de trabalho o funcionário compreende que ser 

reconhecido pelo trabalho que está desempenhando é uma maneira de tornar sua atividade 

mais prazerosa e mais produtiva. Logo ele se sente motivado a se dedicar mais com o trabalho 

pois, sabe que pode contribuir para o crescimento da empresa (GOMES, 2019). 

Justifica-se a presente pesquisa motivacional nas empresas sendo uma necessidade 

interna que deve ser trabalhada em parceria com a área de gestão de pessoas da empresa. Os 

gestores devem se preocupar em pesquisar, conversar e observar em seus colaboradores, o que 

motiva cada um, pois cada um tem algo diferente que o motiva. Pode ser a forma como é 

tratado, o ambiente as pessoas com quem trabalha e até mesmo o salário que ganha. As 

empresas estão a cada dia que passa mais competitivas, o que se torna extremamente 

necessário a valorização de seus colaboradores, as empresas que buscam sucesso e excelência 

para se manter no mercado, com fator positivo conseguindo competir precisam valorizar seus 

colaboradores de forma direta, pois a motivação é uma ferramenta de vital importância para a 

sobrevivência da organização, nos dias atuais em que o sucesso de uma empresa depende de 

seus colaboradores (SILVA, 2021). 

O presente trabalho objetivou descrever o que motiva os funcionários de uma empresa 

a serem mais produtivos, analisando o ambiente de trabalho se a empresa proporciona 

condições adequadas para que possam desenvolverem suas funções. Investigar se os 

funcionários estão satisfeitos com a forma com que são tratados, a liderança utilizada na 

empresa. Outro fator observado e a remuneração que os funcionários ganham se está 

adequada para as suas funções que desempenham na empresa, poderá ser um motivo que 

também afeta na motivação e desempenho e consequentemente nos resultados. 

O artigo apresentou neste tópico uma introdução que contextualiza os assuntos que 

serão discutidos. Em seguida, é feito uma breve apresentação sobre gestão de pessoas, 

motivação e aspectos que influenciam e afetam na motivação. Seguidos pela metodologia 

utilizada e na sequência, são apresentadas discussões sobre a motivação e os resultados em 

forma de gráficos. Por fim, são apresentadas as considerações finais e referências utilizadas 

para a construção do artigo. 
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GESTÃO DE PESSOAS 

 

A Gestão de Pessoas consiste em várias atividades integradas entre si, no sentido de 

obter efeitos sinérgicos e multiplicadores tanto para as organizações quanto para os 

colaboradores que nelas trabalham. A GP ajuda os administradores seja eles: presidente, 

diretor, gerente ou executivo a desempenhar as funções de planejar, organizar, dirigir e 

controlar, pois, eles não realizam seu trabalho sozinho, mas sim com a ajuda de colaboradores 

que juntos formam uma equipe e podem atingir os objetivos estabelecidos, uma forma de 

agregar os colaboradores pelos resultados alcançados é através do reconhecimento o reforço 

positivo (CHIAVENATO, 2014). 

As pessoas assumiram papel estratégico e relevante nas organizações, constituindo 

fonte de competência organizacional essencial, devendo, portanto, ser valorizadas e 

desenvolvidas por meio de políticas e práticas de gestão de pessoas (GP). Trabalhar a 

valorização dos colaboradores nas organizações assume relevância especial na atual era do 

conhecimento e em tempos de competitividade recrudescente. Nesse sentido, a gestão de 

pessoas (GP) nas organizações assume papel especialmente estratégico, uma vez que suas 

políticas e práticas devem criar capacidades organizacionais que levem à obtenção de 

melhores resultados, definir as diretrizes para a gestão da força de trabalho, já as políticas 

buscam coordenar as práticas para que tenham coerência e sigam na mesma direção (COSTA, 

2018). 

A empresa que implanta uma política de gestão de pessoas diferenciada, busca através 

de suas políticas e práticas de gestão, conciliar suas necessidades e expectativas 

organizacionais, com as necessidades e as expectativas dos colaboradores que nela trabalham, 

visando permitir à ambas a realização de seu potencial de crescimento e consequentemente a 

empresa que não adotar, de certa forma está enfraquecida e carente desse diferencial em 

relação as demais no mercado. Entender a falta de Gestão de Pessoas é o primeiro passo para 

se alcançar os objetivos, após o conhecimento da necessidade de suprir esse problema, a 

gestão de pessoas define as metas para que a organização possa alcançar seus objetivos 

(VIEIRA, 2015). 

 A área de Gestão de Pessoas tem o interesse de proporcionar competitividade e 

desenvolver competências dentro das organizações. A fim de alcançar esses objetivos, a área 

se utiliza de recompensas, aplicando, desenvolvendo, agregando, mantendo e monitorando os 

colaboradores. Atualmente a Gestão de Pessoas compreende uma sucessão de processos, onde 

estão incluídos o recrutamento de pessoal, a descrição dos cargos, o treinamento e 
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desenvolvimento, a avaliação de desempenho, entre outras, sendo que estas atividades estão 

interrelacionadas (PIRES, 2016). 

A Gestão de Pessoas nas organizações assume papel especialmente relevante e 

estratégico, na realidade competitiva, já que suas políticas devem permitir a criação de 

capacidades organizacionais que a conduzam rumo à competitividade. Portanto, as políticas 

de gestão de pessoas precisam formatar-se em direção às mudanças necessárias ao da 

estratégia empresarial. As políticas de GP devem ser integradas ao planejamento empresarial 

estratégico e usadas para reforçar uma cultura organizacional apropriada, uma vez que os 

colaboradores são valiosos e constituem uma fonte de vantagem competitiva (FIUZA, 2008). 

Os colaboradores assumiram papeis estratégicos e relevantes nas organizações. A GP, 

em sua versão moderna, compreende o colaborador como sendo chave no processo de 

execução de metas e tomada de decisões que conduzem a organização na direção da 

efetividade e competitividade organizacional, com isso, tornando-se um fator estratégico. 

Como as fontes tradicionais de vantagem competitiva não são mais suficientes para garantir 

que a organização alcance uma posição competitiva sustentável, os trabalhadores tornam-se as 

competências essenciais que permitem atingir a diferenciação estratégica (HORTA, 2012). 

Entre as decisões que competem à área de Recursos Humanos de uma empresa, está a 

responsabilidade relacionada ao pagamento da remuneração e benefícios sociais, além da 

obrigação de atentar para os direitos sociais das pessoas, assegurados por lei, avaliam que as 

pessoas dentro das organizações são os recursos intangíveis capazes de gerar novas fontes de 

vantagens competitivas por meio da transferência de conhecimento para a empresa. As 

pessoas são consideradas como núcleo central de recurso estratégico para as organizações e 

sociedade (STEFANO, 2014). 

MOTIVAÇÃO 

Devido às constantes mudanças tecnológicas, as pessoas têm sido consideradas cada 

vez mais pelas organizações como o maior ativo intangível. Por meio de suas habilidades e 

atitudes as empresas vem atingindo um diferencial competitivo muito grande, gerando as 

competências necessárias para se manterem vivas em um ambiente onde a concorrência está 

cada vez mais acirrada. Considerando-se que indivíduos motivados trabalham felizes, 

apresentando melhores resultados financeiros, a motivação tem relação direta com o 

desempenho. A partir de então sugiram várias teorias que tentam desvendar esses 

comportamentos nas organizações (SILVA, 2010). 
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A criação de um clima organizacional estimulador que faz os colaboradores se 

sentirem motivados, vem sendo cada vez mais abordado pelas empresas no ambiente de 

trabalho. A busca por ferramentas e conhecimentos sobre motivação é algo primordial, mas 

que requer uma atenção a várias teorias: Teoria da Hierarquia de Necessidades (Maslow), 

teorias X e Y (McGregor), Teoria Bifatorial de Motivação-Higiene (Herzberg), Teoria sobre 

poder, Teoria das três necessidades de David McClelland, Teoria ERG de Alderfer 

(existência, relacionamento, crescimento), Teoria da Equidade de Stacy Adams (relação que 

o colaborador dá ao seu trabalho e a sua recompensa comparada aos outros colaboradores). 

Todas elas são tomadas como parâmetro no que diz respeito a motivação (PÉREZ, 2010).  

A motivação é a força impulsionadora do indivíduo para um objetivo. Motivação trata 

das forças internas ou externas para um colaborador que estimule o seu entusiasmo e a sua 

persistência para prosseguir certo em terminada ação. Por outro lado, a motivação tem relação 

com a intensidade e a persistência no comportamento, um colaborador pode realizar uma 

determinada tarefa que foi imposta com força e rapidez, e em outro momento pode estar 

realizando a mesma tarefa sem esforça-se e de maneira mais lenta (VOGELMANN, 2012). 

 A área de gestão de pessoas tem evoluído ao longo dos anos, procurando meios e 

métodos eficazes para motivar as pessoas, buscando alinhar as expectativas da organização 

com as de seus colaboradores, de forma a obter o máximo desempenho. Assim, é possível 

entender a motivação como a força que impulsiona a busca pela satisfação das necessidades e 

desejos individuais ou coletivos, levando a pessoa a agir com determinado empenho com o 

propósito de atingir os seus objetivos, a preocupação com a motivação organizacional tem se 

intensificado com o passar dos anos, visto que as práticas envolvidas nos processos diários 

das organizações que buscam eficácia e destaque no mercado, demandam um nível elevado de 

desempenho e de comprometimento dos profissionais (NASCIMENTO, 2019). 

Os colaboradores passam a desenvolver determinados comportamentos mediante os 

motivos que os fazem ir adiante, tem força para concretizar suas metas. Essa força é chamada 

de motivação e ela faz agir em prol de objetivos próprios, de ajuda a indivíduos no seu 

particular e também em projetos dentro de organizações, onde a força da motivação vem 

como impulso propulsor para a realização de tarefas, onde não se almeja recompensas 

financeiras e sim conquistas de satisfação pessoais em relação a necessidades os quais o 

dinheiro não pode comprar na maioria das vezes. A diferença entre motivação e estimulo, é 

que um vem de dentro e outro vem de fora, ou seja, ninguém é igual (FERREIRA, 2019).
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A motivação humana para o trabalho continua sendo um dos grandes desafios dentro 

da realidade das organizações. Apesar das inúmeras e complexas teorias, na prática, a 

motivação continua sendo tradada com simplicidade, porém quando se é dado uma atenção 

maior podemos identificar que os funcionários estão desmotivados em seu trabalho. Muitos 

dizem a motivação está “em crise” e isto tem levado os grandes teóricos, pesquisadores e 

gestores de diversas organizações a buscar “receitas”, “fórmulas” e “técnicas” que, muitas 

vezes, acabam transformando-se em modismos. Os colaboradores estão cada vez mais 

buscando conhecer sobre seus direitos e qualidade de vida, buscam pela redução das jornadas 

de trabalho e até mesmo por aumento e mais vantagens dentro do ambiente de trabalho 

(BRUNELLI, 2008). 

Quando a empresa é capaz de criar e oferecer condições para que os funcionários 

estejam motivados para realizarem seu trabalho, sua capacidade de retê-los aumenta. Por isso, 

é importante que a motivação dos funcionários seja encarada como um meio de se conseguir, 

além de melhor produtividade, mas, redução de custos atrelados à rotatividade e retenção do 

capital intelectual da organização. Os valores organizacionais influenciam na motivação e está 

influencia negativamente a intenção de abandono da organização, percebe-se que os valores 

organizacionais exercem efeito indireto sobre a intenção de abandono e consequentemente na 

motivação (CERIBELI; GONÇALVES, 2015). 

O impacto da comunicação nas organizações é fundamental e decisivo para que estas 

sejam competitivas. A comunicação, em concreto, a comunicação interna é uma área 

estratégica de desenvolvimento organizacional, tendo efeitos de alinhamento dos públicos 

internos com a estratégia de comunicação organizacional. Entre os mais diversos fatores que 

afetam a produtividade da organização, a coesão, a identificação ou a motivação dos 

colaboradores, identificam-se como alguns dos mais importantes. Compreender de que modo 

a Comunicação Interna pode apoiar o desenvolvimento de indicadores desta natureza nas 

organizações e motivar seus colaboradores a alcançarem os resultados esperados (ALMEIDA, 

2013). 

 

FATORES QUE AFETAM A MOTIVAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

 

Nas organizações, a motivação precisa ser encarada como forma de valorizar o 

funcionário, o mesmo deve se sentir parte integrante da empresa e não simplesmente um 

seguidor de regras. É preciso motivar os funcionários, pois quando motivados eles trabalham 

mais alegres e satisfeitos por estarem trabalhando para a empresa, e então a empresa tem um 
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aumento em sua produtividade levando-a a obter um grande sucesso (GOMES, 2007; 

NASCIMENTO et al, 2021). 

Para motivar os funcionários, a primeira ideia que nos vem à mente é a de melhores 

salários, que também ajudam a motivar, mas nem sempre esse é o fator primordial, o que 

satisfaz e motiva os funcionários é o reconhecimento e recompensa quando se faz um bom 

trabalho; ter confiança dos chefes e colegas na empresa; trabalhar num lugar limpo, seguro e 

confortável; as perspectivas de crescimento na empresa; os benefícios que a empresa oferece 

(GOMES, 2007). 

O mundo está cada vez mais competitivo e exige das organizações motivação de seus 

funcionários para se destacarem no mercado. Em sua maioria, os funcionários estão sempre 

satisfeitos com as tarefas que desempenham, mostrando que gostam de sua profissão e 

valorizam o que fazem. Às vezes, as mudanças do dia-a-dia se fazem necessárias para o 

melhoramento das relações entre os indivíduos, entre organizações e/ou sistemas, uma vez 

que, as expectativas do grupo não estão sendo correspondidas de forma satisfatória. Os 

clientes também estão sendo cada vez mais exigentes e sempre procuram qualidade no 

produto ou serviço prestado e para lidar com essa situação, as organizações precisam 

modificar algumas políticas às vezes já ultrapassadas ou que não sejam tão eficientes como 

antes ou ainda criar novas ferramentas de gerenciamento que visem o melhoramento da 

qualidade de vida e do trabalho dentro das organizações (EVANGELHISTA, 2008). 

A motivação tem sido muito discutida dentro das organizações como aspecto de maior 

produtividade. Um bom salário já não atende mais as necessidades que os funcionários 

buscam, e sim, uma série de outras questões voltadas para a valorização e a autorrealização no 

ambiente de trabalho. Hoje, o reconhecimento e satisfação das necessidades sociais estão em 

alta e os funcionários passaram a ser o principal ativo. Com isso, o capital intelectual das 

organizações e o departamento de Gestão de Pessoas foram desenvolvidos especialmente em 

função deles. Outro fator que estar fortemente relacionado com a motivação dos funcionários 

é o ambiente de trabalho, quando existe motivação, o ambiente é positivo, o clima é de 

colaboração, interesse e satisfação. Ao contrário, percebem-se um sentimento de frustração, 

insatisfação, redução na produtividade e qualidade, surgem novos conflitos (BEILER, 2018). 

A motivação pode ser influenciada por fontes externas ou pelo próprio trabalho do 

indivíduo. Apesar dos progressos obtidos no entendimento da motivação no trabalho, ainda há 

um longo caminho a percorrer, particularmente na aplicação prática do conceito. A estrutura 

motivacional de um indivíduo é composta pelo conjunto de metas que dinamizam seu 

comportamento e pelas relações existentes entre essas motivações, constituindo a base para a 
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elaboração do perfil motivacional. Pois, a partir da identificação do perfil motivacional e da 

participação do indivíduo na elaboração do programa, a organização pode obter resultados 

positivos na motivação dos funcionários. Uma vez que estes são influenciados também por 

elementos externos (NASCIMENTO et al, 2021; VASCONCELOS, 2009). 

Motivação envolve sentimentos de realização e de reconhecimento profissional, 

manifestado por meio da execução das tarefas e atividades que oferecem um desafio aos 

funcionários e que tenha um significado para o trabalho. A motivação está ligada cada vez 

mais a um bom desempenho dentro dos diversos setores da organização e torna-se um fator 

indispensável para todos os setores (TAVARES, 2010). 

As necessidades produzem motivos que impelem o indivíduo à ação. Embora alguns 

motivos sejam inatos e outros adquiridos, a maneira pela qual se responde a todos eles é 

modificada pela aprendizagem e influenciada pela cultura na qual se vive. Acreditar que a 

motivação age como fator que influencia o comportamento do indivíduo nas organizações e 

entender como se dá o agrupamento dos aspectos relacionados a ela, auxiliam no planeamento 

e implementação de ações de gestão dos recursos humanos (NASCIMENTO et al, 2021; 

TAVARES, 2010). 

Os funcionários constituem o principal ativo da organização, daí a necessidade de 

torná-las cada vez mais conscientes e atentas aos seus funcionários. As organizações podem e 

devem se utilizar de vários métodos de motivação com o intuito de aumentar a eficiência e 

eficácia de seus colaboradores, porem quando não se tem o resultado desejado, isso ocorre 

porque o efeito teve curta duração. No meio empresarial a palavra motivação tem relação 

direta com a produtividade e lucratividade divergindo completamente do real conceito e 

entendimento. Manter as pessoas motivadas quando se conhecem suas necessidades e se lhes 

oferecem fatores de satisfação para tais necessidades para deixar os funcionários mais 

motivados para desenvolver suas tarefas nas organizações (MARTINS, 2011). 

 

METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa foi elaborada utilizando o enfoque da pesquisa quantitativa. Isso 

significa que foi efetuado um levantamento de dados, que posteriormente foram analisados 

numericamente. O método quantitativo utiliza a quantificação tanto na coleta de dados quanto 

no tratamento das informações através de técnicas estatísticas. Esse método garante a precisão 

dos resultados, evita distorções de análises e interpretações, além de possibilitar uma margem 

de segurança melhor quanto às interferências (BRUNELLI, 2008). 
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O método quantitativo é fundamentalmente caracterizado pela quantificação, mas 

apesar da relevância dos dados estatísticos, existem situações em que se faz necessário 

entender a natureza de um fenômeno social o que se pode conseguir através também do 

método qualitativo, o quantitativo faz o uso de questionários aplicados a determinados grupos 

de diferentes níveis hierárquicos procurando correlações estatísticas e probabilidades que 

definam se tais correlações ocorrem ou não (KOBAL, 1996). 

A metodologia utilizada nessa pesquisa foi a descritiva, que visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno assim como o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: 

questionário e observação sistemática. Realizara em alguns setores de empresas de grande e 

médio porte, com o intuito de mostrar a importância da motivação. Será feito um comparativo 

do resultado da pesquisa com o referencial teórico para identificarmos a evolução do assunto 

(SILVA, 2011). 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

No presente tópico são apresentados resultados e discussões referentes com base nos 

achados e respostas do questionário aplicado com os colaboradores de um setor de uma 

empresa de energia no Nordeste. A pesquisa foi feita online e às cegas, não se sabendo quais 

os participantes aderiram de forma voluntária, garantindo o anonimato e sigilo. 

 

Relação de status com o trabalho 

 

Analisando o gráfico 1 é possível verificar que 50% dos colaboradores estão satisfeito 

com o status proporcionado pelo seu trabalho. 40% se mostram muito satisfeito com a relação 

ao status e 10% se mostra insatisfeito com o status proporcionado com o trabalho que realiza. 

Com a análise é possível concluir que os colaboradores estão satisfeitos. 

É importante perceber que se somando o satisfeito com o muito satisfeito chegamos a 

90% de satisfação, ficando apenas 10% insatisfeito onde é importante detalhar mais a 

pesquisa para encontrar o motivo que tem gerado a insatisfação. Esses 10% tem relação ao 

status, sugere-se a empresa trabalhe mais a valorização do colaborador mostrando a ele a sua 

importância. 
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Gráfico 1. COM RELAÇÃO AO MEU TRABALHO ME PROPORCIONAR STATUS, EU ME SINTO? 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Motivação 

 

Observa-se no gráfico 2 que 60% dos colaboradores estão muito satisfeitos com o 

nível de motivação e 20% estão satisfeitos com o nível de motivação e os outros 20% se 

mostram insatisfeitos. 

 

Gráfico 2. COM RELAÇÃO AO NÍVEL DE MOTIVAÇÃO, EU ME SINTO? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Somando-se os muitos satisfeitos com os satisfeitos chegamos 80% de satisfação com 

o nível de motivação, ficando 20% insatisfeitos. É importante detalhar mais a pesquisa para 

identificar a insatisfação. Sugere-se a empresa que realize atividades, palestras sobre a 

importância da motivação para que se tenham colaboradores de alto nível motivacional. 

 

Relação com a qualidade de vida no trabalho 

 

Como mostra no gráfico 3 a seguir que 60% dos colaboradores estão satisfeito com as 

condições de trabalho a eles ofertadas. 20% estão insatisfeitos com as condições de trabalho. 
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10% estão muito insatisfeito ou muito satisfeito com a qualidade de vida no trabalho 

(ambiente, equipamento, entre outros). 

 

Gráfico 3. COM RELAÇÃO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO (AMBIENTE, EQUIPAMENTOS, ENTRE 

OUTROS), EU ME SINTO? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Somando-se os muitos satisfeitos com os satisfeitos chegamos a 70% de satisfação 

com a qualidade de vida no trabalho ficando 30% insatisfeito, onde é importante detalhar 

mais a pesquisa para sabemos o motivo de insatisfação. Sugere-se que a empresa faça uma 

vistoria nos equipamentos de trabalho e no ambiente dos colaboradores, como uma forma de 

verificar se esses são os fatores que estão gerando a insatisfação dos mesmos. 

 

Relação aos desafios do trabalho 

 

Observa-se no gráfico 4 abaixo que 60% dos colaboradores estão satisfeitos com 

relação aos desafios, conteúdos e importância ao trabalho. 40% se mostrarão muito satisfeito 

com o trabalho. 

 

Gráfico 4. COM RELAÇÃO AO TRABALHO EM SI (CONTEÚDO, DESAFIOS E IMPORTÂNCIA), EU 

ME SINTO? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 
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Somando-se os satisfeitos com os muitos satisfeitos, chegamos a 100% de satisfação 

com relação aos desafios do trabalho. Sugerimos a empresa que continuem acreditando e 

apostando na capacidade de seus colaboradores para realizar as tarefas que lhes foi atribuído, 

observando sempre o potencial dos mesmos e destacando a importância de cada um para o 

crescimento da empresa. 

 

Relação profissional e pessoal 

 

Por meio do gráfico 5 a seguir observa-se que 70% dos colaboradores estão satisfeito 

com as políticas de administração da organização e do setor em que trabalham, 30% se 

mostrarão muito satisfeitos com as políticas da empresa e organização do setor. 

Somando-se os satisfeitos com os muitos satisfeitos, chegamos a 100% de satisfação 

com relação as políticas de administração da organização e do setor. Sugerimos a empresa 

para que continuem com as políticas de administração adotadas e busquem sempre 

aperfeiçoar seus líderes a desempenharem o mesmo em seus setores. 

 

Gráfico 5. COM RELAÇÃO AS POLITICAS E ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DO MEU 

SETOR, EU ME SINTO? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Analisando o gráfico 6 abaixo é possível ver que 60% dos colaboradores estão muito 

satisfeitos com o relacionamento pessoal no trabalho e 40% estão satisfeitos com o 

relacionamento pessoal no ambiente de trabalho. 
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Gráfico 6. COM RELAÇÃO AO RELACIONAMENTO PESSOAL NO TRABALHO, EU ME SINTO? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Somando-se os satisfeitos com os muitos satisfeitos, chegamos a 100% de satisfação 

dos colaboradores em relação ao relacionamento pessoal no trabalho. Sugere-se a empresa 

que sempre trabalhe com os seus colaboradores a importância de se ter um bom 

relacionamento no ambiente de trabalho, através de dinâmicas, palestras e etc. 

 

Relação ao nível de satisfação 

 

Observa-se no gráfico 7 que 50% dos colaboradores estão satisfeito com a realização 

que o trabalho os proporciona. 30% se mostram muito satisfeito e 20% estão insatisfeito com 

a realização no trabalho. Somando-se os satisfeitos com os muitos satisfeitos chegamos a 80% 

de satisfação com relação a realização que o trabalho proporciona, ficando apenas 20% 

insatisfeito onde é importante aprofundar mais a pesquisa para descobrir qual o fator levara a 

insatisfação. 

 

Gráfico 7. COM RELAÇÃO A REALIZAÇÃO QUE O MEU TRABALHO ME PROPORCIONA, EU ME 

SINTO? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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No gráfico 8 é possível analisar que 60% dos colaboradores se sentem satisfeito com o 

nível de satisfação do trabalho. 20% estão muito satisfeito e insatisfeito com o nível de 

satisfação. 

Somando-se os muitos satisfeitos com os satisfeitos, chegamos a 80% de satisfação 

dos colaboradores em relação ao nível de satisfação e insatisfação no trabalho, ficando apenas 

20% insatisfeitos onde é importante detalhar mais a pesquisa para descobrir o que tá levando 

a insatisfação dos colaboradores. Sugere-se a empresa que realize mais pesquisas com o 

intuito de descobrir o que tá deixando os colaboradores insatisfeitos e também realize 

palestras motivacionais. 

 

Gráfico 8. COM RELAÇÃO AO NÍVEL DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO, EU ME SINTO? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

 

Por meio do gráfico 9 abaixo analisamos que 60% dos colaboradores estão satisfeito 

com a sensação de realização do trabalho, 30% estão insatisfeito e uma pequena parcela de 

10% se mostraram muito satisfeito com a sensação de realização. 

Somando-se os muitos satisfeitos com os satisfeitos, chegamos a 70% de satisfação 

dos colaboradores com relação a sensação de realização no trabalho, ficando apenas 30% 

insatisfeitos onde é importante detalhar mais a pesquisa para se descobrir o que tá levando os 

colaboradores a estarem insatisfeitos com a sensação de realização. 
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Gráfico 9. COM RELAÇÃO A SENSAÇÃO DE REALIZAÇÃO, EU ME SINTO? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

 

Relação com cargos, carreiras e remuneração 

 

Referente ao aspecto relacionados a cargos, carreiras e remuneração foi apontado 2 

afirmações para os colaboradores, os mesmos deviriam responder satisfeito, muito satisfeito, 

insatisfeito e muito insatisfeito. No gráfico 10 a afirmação era relacionada a “remuneração e 

benefícios que recebo”, observa-se que 50% dos colaboradores se sentem insatisfeito com a 

remuneração que recebem pelo seu trabalho, 40% se sentem satisfeito com a remuneração e 

benefícios e uma pequena parcela de apenas 10% se sente muito satisfeito com a 

remuneração. 

Somando-se os satisfeitos com os muitos satisfeitos, chegamos a 50% de satisfação em 

relação aos salários e benefícios que recebem. Sugere-se a empresa que faça uma análise 

sobre o salário correspondente a cada função desempenhada em cada setor, para saber se os 

mesmos estão de acordos. 

 

Gráfico 10. COM RELAÇÃO AO SALÁRIO E BENEFÍCIOS QUE RECEBO, EU ME SINTO? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

No gráfico 11 a afirmação era relacionada a possibilidade de crescimento pessoal e 

desenvolvimento no trabalho. 80% se mostrarão satisfeito com a possibilidade de 
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crescimento, duas pequenas partes de 10% se mostrarão muito satisfeito e insatisfeito com a 

possibilidade de crescimento pessoal e desenvolvimento no trabalho. 

Somando-se os satisfeitos com os muitos satisfeito, chegamos a 90% de satisfação 

com a possibilidade crescimento pessoal e desenvolvimento no trabalho. Ficando apenas 10% 

insatisfeito com a possibilidade de crescimento pessoal e desenvolvimento. Sugere-se que a 

empresa realize palestras motivacionais e dinâmicas nos setores mostrando para os colabores 

que todos tem a capacidade de crescimento pessoal e desenvolvimento dentro da empresa. 

 

Gráfico 11. COM RELAÇÃO A POSSIBILIDADE DE CRESCIMENTO PESSOAL E 

DESENVOLVIMENTO, EU ME SINTO? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

 

Diante dos dados e análise comparativa dos gráficos, permitiu verificar vários itens 

que foram relevantes para medir o nível de motivação dos funcionários do setor da empresa. 

Com a analise pôde concluir que grande parte dos funcionários mostrara satisfação em relação 

aos temas abordados na pesquisa. Foram apresentadas outras propostas de intervenção para 

que fosse aplicada nos demais setores da empresa. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa teve como objetivo identificar e avaliar a importância da motivação no 

comportamento organizacional em um setor de uma empresa de distribuição de energia 

localizada no Nordeste do Brasil, foi aplicado um questionário com perguntas fechadas para 

os colaboradores de forma voluntária desse setor em especifico por se tratar do mesmo setor 

no qual o pesquisador trabalha, foram analisadas diversas variáveis que afetam a motivação. 

Por meio do questionário aplicado, os dados foram organizados em gráficos para uma 

melhor compreensão e analise. Fazendo a análise dos dados, foi possível identificar os fatores 

que afetam a motivação dos funcionários do setor da empresa de energia, dessa forma foi 
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identificado os pontos positivos e os que precisam de uma melhor atenção por parte da 

empresa. 

De modo geral foi alcançado o objetivo da pesquisa, a empresa busca motivar seus 

colaboradores em vários aspectos, a fim de obter bons resultados em diversos pontos 

analisados nesta pesquisa, foi observado também que os colaboradores gostam do ambiente 

de trabalho e tem uma boa relação entre si, de modo geral tivemos pontos bastante positivos. 

 No início, a adesão foi pouca, mas com o passar do tempo foi possível alcançar uma 

amostra adequada para a análise dos resultados e a conclusão da pesquisa. A partir desse 

estudo foi visto a possibilidade de aprofundar mais ainda a pesquisa, bem como no 

desenvolvimento de novas estratégias de motivação dos colaboradores não só de um setor em 

especifico, mas expandir para os demais setores da empresa. 
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CAPÍTULO 31 
 

A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E SUAS PROPOSTAS 
PEDAGÓGICAS: PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES 
SOBRE A SUA PRÁTICA EDUCATIVA NA REDE DE 
ENSINO DE JOÃO PESSOA 

 
Mateus David Finco; Alex Daniel Pereira da Silva 

 
RESUMO: No intuito de quebrar o reinado que foi proposto pelo modelo 
mecanicista utilizados nas aulas teóricas e práticas de educação física escolar, 
que até a década de 1980, era vista não como uma ciência e sim como uma 
prática esportiva, surgiram as propostas pedagógicas, que foram elaboradas 
por vários estudiosos de diferentes campos (filosofia, sociologia, psicologia). 
Esse movimento inovou a educação física escolar, trazendo para o campo 
educacional da área, o planejamento para o desenvolvimento das aulas, com 
intervenções do professor, explicando o objetivo e a maneira correta de 
realizar diferentes conteúdos envolvendo o movimento, bem como destacar 
os valores da cultura corporal. O objetivo desse estudo é identificar quais as 
abordagens pedagógicas são mais utilizadas pelos professores de educação 
física em suas práticas pedagógicas na rede de ensino de João Pessoa, na 
Paraíba. A amostra da população foi composta por professores de educação 
física atuantes na rede de ensino pública da cidade de João Pessoa. O 
instrumento utilizado foi um questionário semiestruturado online através da 
ferramenta Formulários Google e também um roteiro semiestruturado. Na 
análise dos dados, para as variáveis qualitativas foi utilizada a análise de 
discurso e as variáveis quantitativas foram analisadas por meio da estatística 
descritiva. Os dados foram inseridos e analisados no programa Excel. Sendo 
assim, o estudo deixa evidente uma contradição entre vertentes que veem 
que a educação física escolar pode mudar, e essa mudança pode ocorrer com 
a chegada de novos profissionais que buscam novos ideais ao mercado de 
trabalho, com investimento na sua profissionalização com a formação 
continuada e a vertente que acredita que vive acomodada com algumas 
situações que foram passadas através do tempo pelo sistema, a exemplo de 
professores que acreditam no comodismo de que dar a bola aos meninos e a 
corda as meninas está devidamente atendendo as necessidades da educação 
física escolar. 
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INTRODUÇÃO 

A educação física escolar sofreu diversas mudanças em seus procedimentos 

metodológicos, na sua proposta pedagógica em si. A educação física no início do século XX 

era conhecida pelo brasileiro apenas pelo seu método ginástico, tendo como base das aulas a 

prática, por meio de repetições dos movimentos e com a ocorrência das guerras a educação 

física escolar teve como objetivo formar homens fortes e saudáveis para os exércitos 

militares.  

A educação física no Brasil surgiu na escola no século XIX, por volta 1851. Após a 

Segunda Guerra Mundial a educação física continua a receber influências estrangeiras do 

método Natural Austríaco e o Método da Educação Física Desportiva Generalizada 

predominando o esporte, dessa maneira as aulas de educação física passam a valorizar os 

códigos da instituição esportiva: competição, regras rígidas e outros.   

 Na década de 1980 o modelo esportista passou a ser muito criticado pelos meios 

acadêmicos e a educação física começou a ser valorizada por meio de conhecimentos 

determinados pela ciência. No entanto, apareceram as abordagens pedagógicas da educação 

física escolar. Essas abordagens foram definidas como movimentos que buscam aprimorar o 

campo teórico-prático com o intuito de estruturar o campo de conhecimento específico da 

educação física (SILVA et al., 2014). 

A educação física dá origem às práticas de ensino incentivando a prática pedagógica 

as quais essas abordagens pedagógicas para educação física têm por objetivo que o enfoque 

não seja apenas ligado ao aprender a fazer, e também tenha uma intervenção esquematizada 

do professor quanto ao conhecimento que explique o que está por trás do fazer, além da 

prática da cultura corporal do movimento, as quais compõem as seguintes: construtivista-

interacionista, desenvolvimentista, psicomotricidade, jogos cooperativos, abordagem da saúde 

renovada, abordagem sistêmica, abordagem crítico-superadora e abordagem crítico-

emancipatória (DARIDO, 2003). 

Em um levantamento histórico realizado na educação física brasileira foram 

identificadas cinco propostas até então presentes, que foram elas: a Educação Física 

Higienista (1930), a Educação Física Militarista (1930-1945), a Educação Física Pedagogista 

(1945-1964), Educação Física Competitivista (pós 1964), surgindo por último a Educação 

Física Popular (GHIRALDELLI, 1989). Em que contribuiu como incentivo para a construção 

de novos centros comunitários, centros esportivos educacionais, quadras poliesportivas 

públicas, com o intuito de oferecer a oportunidade da pratica a comunidade em geral, com 
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prioridade o público juvenil e infantil (GHIRALDELLI, 1989).   

No intuito de quebrar o reinado que era mantido pelo modelo mecânico nas aulas 

teóricas e práticas de educação física escolar, até a década de 1980 (que era vista não como 

uma ciência e sim como uma prática esportiva), surgiram as novas abordagens pedagógicas, 

que foram cridas por alguns estudiosos de diversas áreas de estudo (filosofia, sociologia, 

psicologia). Esse movimento inovou a educação física escolar, trazendo para o campo 

educacional da área, uma nova maneira de desenvolver as aulas, com a mediação do 

professor, apresentando o objetivo e a forma correta de realizar diferentes movimentos, bem 

como destacar os valores da cultura corporal. 

As abordagens pedagógicas estão divididas em diferentes campos, cada uma com sua 

particularidade. Ainda é encontrada certa dificuldade do profissional formado em educação 

física seguir de maneira firme as abordagens no seu dia a dia, pois ainda existe a resistência a 

mudanças nas práticas pedagógicas da educação física (BRACHT, 1999). 

Com as mudanças no desenvolvimento da educação física brasileira, diferentes 

abordagens surgiram para facilitar o relacionamento entre professor e o aluno, no auxílio de 

compreender a educação física como ciência que desenvolve a explicação do movimento 

humano e o entendimento por parte dos seus alunos. Entre as principais estão a 

desenvolvimentista, construtivista, crítico-superadora e crítico-emancipatória. 

A proposta da abordagem desenvolvimentista explica o conceito que o movimento é o 

principal recurso de início, meio e fim da educação física ressaltando a especificidade do seu 

objeto (TANI, 1988). Sendo assim, o principal objetivo da educação física é apresentar 

experiências de movimentos de forma adequada ao grau de crescimento e desenvolvimento 

dos indivíduos, com a finalidade do alcance das habilidades motoras especificas. Já a 

abordagem construtivista tem como objetivo de sua aplicação ensinar aos alunos a 

compreenderem e ter a consciência do próprio corpo, sendo mais especifico em ensinar as 

habilidades que possibilitem as expressões no mundo, tendo como principal conteúdo o jogo 

(FREIRE, 1989). 

Na abordagem é essencial que ocorra o desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo 

e afetivo da criança. A abordagem desenvolvimentista justifica a ideia que o movimento é o 

principal recurso de início, meio e fim da educação física ressaltando a especificidade do seu 

objeto (TANI, 1988). Nesse meio, o movimento se relaciona com as habilidades motoras dos 

indivíduos, em que a mesma é um dos princípios mais importantes desta prática, pois ela é o 

caminho de adaptação dos seres humanos a adaptação aos problemas corriqueiros do 

cotidiano (TANI, 1988). 
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A abordagem desenvolvimentista é uma tentativa de progredir o desenvolvimento 

normal do crescimento físico, do fisiológico, motor, cognitivo e afetivo-social, na 

aprendizagem motora e, em função destas características, sugerir o desenvolvimento da 

educação física escolar. A abordagem desenvolvimentista tem a psicologia do 

desenvolvimento e da aprendizagem como base teórica (FREITAS; RINALDI, 2008). 

Nessa abordagem, a educação física escolar propicia à criança a obtenção de 

habilidades motoras básicas, de modo que seja viabilizada a ela a aprendizagem de 

habilidades consideradas complexas. Sendo assim, percebe-se que a educação física trataria 

do estudo e da aplicação do movimento; as aulas de educação física deveriam ofertar 

condições para a aprendizagem de movimentos dentro de padrões sugeridos pelas fases 

determinadas biologicamente. Em que, os conteúdos de ensino ficariam definidos com base 

nos conhecimentos sobre processos de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem motora; 

haveria relação direta entre as fases normais do desenvolvimento infantil e das tarefas 

propostas às crianças (DAOLIO, 2007). 

Os conteúdos devem ter uma sequência que respeite a fundamentação baseada no 

modelo de taxionomia do desenvolvimento motor proposto pelo Gallahue (1982) e ampliada 

por Manoel (1994) respeitando a seguinte ordem: a fase inicial dos movimentos fetais, os 

movimentos espontâneos e reflexos, movimentos rudimentares, movimentos fundamentais e a 

fase de movimentos fundamentais com os movimentos determinados culturalmente. 

Já a abordagem construtivista teve seu início no estado de São Paulo no fim dos anos 

1980, tendo como principal colaborador o Professor João Batista Freire, com seu livro 

“Educação de Corpo Inteiro”, publicado em 1989. Apresentando um papel fundamental na 

divulgação das ideias construtivistas da educação física (DARIDO, 2003). A abordagem 

construtivista-interacionista tem como objetivo principal promover a construção do 

conhecimento do sujeito com o mundo, fazendo com que todos os alunos entendam as 

atividades propostas pelo professor (FREIRE, 1989). 

A abordagem tem como seu objetivo principal ensinar aos alunos através do seu corpo, 

para que eles tenham o conhecimento e a consciência de que são o corpo. Em que qualquer 

ação, qualquer movimento tem a necessidade do que ele precisa para viver e não está nele e 

sim no meio fora dele (FREIRE, 1989).  O que seria em específico ensinar habilidades que 

permitam as expressões no mundo. Tendo como instrumento de estudo a motricidade humana, 

compreendida como o grupo de habilidades que propiciam ao homem a produção de 

conhecimento e a forma de se expressar. 

Esta abordagem teve influências da área da psicologia, baseando-se nos trabalhos de 
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Jean Piaget, Le Boulch e Vygotsky. Possibilitando uma maior integração com uma proposta 

pedagógica ampla e integrada nos primeiros anos de educação formal, a desvantagem é que 

desconsidera a especificidade da educação física. A abordagem construtivista tem como seus 

principais conteúdos o jogo simbólico e de regras e as brincadeiras populares, procurando 

sempre se utilizar de inúmeros materiais alternativos, aceitando assim um maior número e 

diferenciadas vivências, em uma ampla relação entre o aluno e o objeto (RAMOS, 2003). 

A abordagem crítico-superadora sugere que o conteúdo seja estruturado em ciclos de 

escolarização e determina que para trabalhar a cultura corporal dos alunos, deve se utilizar 

conteúdos como os jogos, as danças, as ginásticas, os esportes e as lutas (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992).  A abordagem crítico-emancipatória que sugere o movimento humano 

através da prática do esporte, da dança e de atividades lúdicas como seus conteúdos básicos 

(KUNZ, 2006). Essas abordagens buscam uma nova prática para a educação física escolar, no 

qual o principal objetivo é mostrar meios para a busca de um novo caminho.  

Muitos professores ainda utilizam exclusivamente os conteúdos ligados aos jogos e 

esportes institucionalizados seguindo o modelo pedagógico contextualizado. Dessa forma, é 

importante repensar a formação inicial, no sentido de proporcionar novas perspectivas no 

ensino da educação física utilizando conteúdos ligados à saúde abrangendo a educação física. 

(COSTA; NASCIMENTO, 2006) 

É de suma importância que o professor ao utilizar uma abordagem, reflita sobre sua 

prática e perceba que a utilização do conhecimento é um auxilio pedagógico, tornando-o um 

profissional apto a desenvolver uma educação física mais contextualizada fazendo com que o 

aluno desenvolva suas atividades de maneira consciente, no entanto é importante ressaltar que 

não existe uma abordagem melhor do que a outra. Há uma extensa gama de recursos para 

trabalhar na disciplina de educação física a fim de aperfeiçoar da melhor maneira possível, 

sabendo que o conteúdo deve estar contextualizado com a realidade dos alunos, não algo que 

os estudantes utilizem somente em uma única fase da vida (MATOS; SANTOS, 2004). 

A abordagem crítico-superadora também se opõe a maneira mecanicista, para vários 

professores de educação física, devido a sua forma crítica que procura desenvolver o aluno e 

basicamente aperfeiçoar a sua metodologia, facilitando para que o aluno se torne um ser mais 

crítico nas suas discussões. A proposta aplica o discurso da justiça social seguindo a 

referência do marxismo e neomarxismo, tendo recebido na Educação Física grande influência 

dos educadores José Libaneo e Demerval Saviani (DARIDO, 2003). 

Esta proposta tem como o trabalho mais importante a obra que foi publicada em 1992 

de título “Metodologia do Ensino da Educação Física”, publicada por um coletivo de autores 
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que entre eles estão Carmen Lucia Soares e Valter Bracht. Este livro mostra uma nova 

maneira de se trabalhar com a educação física escolar, bem como um novo padrão de 

sistematizar os conteúdos a serem trabalhados.  A abordagem é entendida como um projeto 

político-pedagógico, se torna político devido direcionar a mediação em determinado sentido e 

pedagógico no direcionamento que possibilita refletir a ação humana na realidade. 

Nesta abordagem, a educação física escolar é percebida como uma disciplina que 

trabalha pedagogicamente a cultura corporal, visando a aprendizagem da expressão corporal 

como linguagem. A cultura corporal representa as formas culturais do "movimentar-se 

humano" assim, no âmbito escolar, estas formas culturais são representadas e sistematizadas 

através do ensino, pela educação física, dos seguintes temas da cultura corporal tais como: 

jogos, lutas, esportes, ginásticas, danças e a capoeira. 

Nesta prática pedagógica seus conteúdos devem ser mostrados de uma maneira 

simultânea para que contribua com a noção básica do total de conhecimento apresentados em 

aula. “A educação física escolar é uma pratica pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza 

formas de atividades expressivas, formas estas que configuram uma área de conhecimento que 

podemos chamar de cultura corporal” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 50). 

Tratando o tema dessa abordagem como cultura corporal, os autores têm algumas 

definições como: a linguagem, um conhecimento universal, patrimônio da humanidade que de 

forma igualitária precisa ser disseminado e compreendido pelos alunos na escola. O termo 

“cultura corporal” é meio genérico, existe se a preferência pela expressão Cultura Corporal de 

Movimento, devido ao termo corporal não determinar a especificidade da educação física e já 

o termo “movimento” produz a ideia sem um embasamento profundo, de um objeto mecânico 

e sem contexto (BRACHT, 2005). 

Na abordagem crítico-emancipatória são vistas três explanações que nas quais se deve 

trabalhar com o aluno: a objetiva, a social e a comunicativa. A competência objetiva mostra a 

importância que o aluno deve receber entre o conhecimento e informações, também essa 

competência mostra que o aluno necessita praticar destrezas e diferentes técnicas que 

funcionem de racional a eficiente. A competência social encaminha ao aluno a compreensão 

das diferentes relações que o homem possui em uma sociedade, como relações histórias, 

culturais, sociais, como também entender os problemas que o orientam e as questões de 

relacionamentos que habitam ao seu meio, enfim essa competência influencia o aluno a 

adquirir conhecimentos que irá utilizar em sua vida na comunidade. 

Enquanto a competência comunicativa, o indivíduo faz uso da linguagem verbal, 

sendo utilizada como um processo de colaboração que o aluno a irá entender e discutir as 
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questões a respeito do que está sendo trabalhando (MATTOS, 2012). Por meio de uma 

perspectiva baseada na teoria social crítica, a educação física procura descobrir nos alunos 

maior autonomia, oferecendo a oportunidade para que eles sejam os autores da sua própria 

cultura de movimento. 

 Conforme a abordagem crítico-emancipatória o ensino é crítico, para que os alunos 

passem a entender que a estrutura da educação é propiciar condições para que estas estruturas 

autoritárias sejam suspensas, e o ensino direciona no sentido de uma emancipação, facilitado 

pelo uso da linguagem, valorizando o entendimento crítico do mundo e as inter-relações com 

a sociedade (KUNZ, 2006). No contexto da abordagem crítico-emancipatória, uma das 

atividades que desafia o profissional de educação física, é o desenvolvimento de competências 

para transformar o esporte e a cultura de movimento, a fim de organiza-los na esfera do 

mundo vivido, onde a adequação de normas sociais possa ser renovada consensualmente pela 

racionalidade comunicativa (PIRES, 2004). 

Em uma concepção crítico-emancipatória, deverão ser incluídos conteúdos teórico-

prático que além de tornar o fenômeno esportivo transparente, permite aos alunos melhor 

organizar a sua realidade esportiva, movimentos e jogos (KUNZ, 2006, p. 36). Sendo assim, o 

autor aborda que além dos conteúdos práticos, a educação física em suas aulas, deve estar 

fundamentada com referenciais teóricos, que contribuam para que os alunos façam a relação 

com a realidade em que vivem.  De acordo com a proposta metodológica para o ensino da 

educação física escolar crítico-emancipatória no relacionamento entre o professor e aluno, o 

professor mostra o problema aos alunos para que eles busquem solucioná-los. Quando se fala 

em avaliação existe a valorização do processo de ensino aprendizagem nesta abordagem. 

Observa-se que as abordagens devem ser aplicadas de forma interligadas com as 

demais, pois existe uma limitação a cada qual vai estar inserida de acordo com o seu contexto 

sociocultural, o que leva a reflexão o quanto essas concepções teóricas têm contribuído para a 

transformação da educação física e que devem servir de paradigmas, como uma ferramenta 

chave pelos profissionais da área. 

Nesse pressuposto acima citado surge a indagação sobre o seguinte problema: quais 

são as abordagens pedagógicas mais utilizadas pelos professores de educação física em sua 

prática educativa? 

Considerando que essas práticas pedagógicas além de contribuir na melhoria da 

metodologia aplicada às aulas de educação física escolar,, vai também trabalhar o aluno no 

que diz respeito ao cognitivo, afetivo e social. Quando bem tratadas, as abordagens quebram o 

vínculo de ter o esporte como uma atração na televisão, estádios, ginásios, academias de 
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musculação, mas traz à tona o valor da cultura corporal, a sua importância, o 

compartilhamento social e cientifico sobre a simples execução de um movimento, que cumpre 

com a finalidade sobre o ensino da educação física que é formar cidadãos críticos e 

responsáveis diante das novas formas que é tratada a cultura corporal do movimento. 

O professor de educação física nesse contexto tem a função de auxiliar os alunos a 

entender a cultura corporal, para que no futuro os alunos consigam responder 

questionamentos; Se essa modalidade esportiva é adequada para mim? Me sinto bem? Tenho 

prazer em faze-la? Se estou fazendo de maneira correta? O que torna imprescindível a 

aplicação dessas concepções pedagógicas aplicadas à educação física escolar. 

O que faz o professor não seguir, abandonar o que lhe foi passado durante a sua 

formação docente? Ou até desconhecer os tipos de abordagens determinadas para educação 

física escolar? Transparecendo para os alunos e para maior parte da sociedade, que a educação 

física é restrita aos jogos de futebol, a corda ou o vôlei para as meninas praticarem, gerando o 

descrédito do profissional no mercado de trabalho. Percebe-se então uma população carente 

de informações sobre a área de educação física e sua aplicabilidade diversa, situação essa que 

gerou uma preocupação por parte do autor do trabalho. 

Diante disso devemos tratar as abordagens pedagógicas de acordo com o contexto 

social que o aluno estará inserido, mas sem deixar de lado a particularidade de cada uma com 

o seu objetivo, pois elas contribuem para o planejamento e aplicação do plano de ensino, na 

valorização como profissional, na busca contínua de novos conhecimentos e 

aperfeiçoamentos.  

Como objetivo geral, este estudo almejou identificar quais as abordagens pedagógicas 

são mais utilizadas pelos professores de Educação Física em sua prática profissional na rede 

de ensino de João Pessoa, no estado da Paraíba, e como objetivos específicos: relatar o perfil 

de formação e atuação profissional dos professores de educação física; apresentar os 

conteúdos mais abordados no planejamento das aulas de educação física; descrever o cenário 

atual da educação física escolar, considerando a percepção dos professores; e por fim analisar 

como ocorre a influência da abordagem pedagógica adotada pelo professor no tocante ao 

planejamento das aulas de educação física. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para uma melhor compreensão  de como foram realizados os procedimentos neste 

estudo, torna-se necessária a definição dos conceitos sobre métodos. Neste sentido, para 
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Minayo (2007): 

[...] a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” que o 

tema ou o objeto de investigação requer; b) como a apresentação adequada e 

justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que devem ser 

utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação; c) e como a 

“criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e específica na forma de 

articular teoria, métodos, achados experimentais, observacionais ou de qualquer 

outro tipo específico de resposta às indagações específicas (MINAYO, 2007, p. 44).  

 

O trabalho se apresenta como uma pesquisa de natureza quali-quantitativa, de 

tipologia descritiva e explicativa, de corte transversal. A pesquisa qualitativa, apresenta a 

existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, ou seja, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido 

em números (GIL, 2002). 

Ainda sobre as pesquisas qualitativas Marconi e Lakatos (2006), relatam que a 

pesquisa qualitativa responde a questões particulares: 

 
[…] ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores, atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis (MARCONI; LAKATOS, p. 271). 

 

É descritiva, pois segundo Gil (2002): 

[...]uma pesquisa de caráter descritivo “tem como objetivo primordial a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre as variáveis. Caracterizada pela utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática (GIL 2002, p. 42). 

 

Sobre as pesquisas de característica explicativa, de acordo com Gil (2002, p.42): 

 
[...]Essas pesquisas têm como preocupação central identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de 

pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o 

porquê das coisas. Uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra 

descritiva, posto que a identificação dos fatores que determinam um fenômeno exige 

que este esteja suficientemente descrito e detalhado [...] (GIL 2002, p. 42). 

 

Sendo assim realizada a análise dos dados da seguinte maneira para as variáveis 

qualitativas será utilizada a Análise de Discurso, e as variáveis quantitativas, serão analisados 

por meio da estatística descritiva, os dados serão inseridos e analisados no programa Excel. 

A população será composta por professores de educação física atuantes na área escolar 

na cidade de João Pessoa na rede pública e privada de ensino. 

A amostra foi constituída por 50 professores que responderam ao questionário  

semiestruturado de forma online e ao roteiro de entrevista semiestruturado de forma 

presencial, atendendo às normas estabelecidas pelo comitê de ética do Centro de Ciências da 
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Saúde (CCS), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na qual o projeto de pesquisa 

deste estudo foi submetido, atendendo ao critério de inclusão que é o de serem formados em 

educação física (licenciatura plena ou licenciatura) e serem atuantes na rede de ensino 

pública. 

Sendo assim a amostra foi constituída por professores de ambos os sexos, composta 

por 28 pessoas do sexo masculino e 22 do sexo feminino, com idades entre 22 e 62 anos, que 

atuam no mercado de trabalho entre 2 a 10 anos, se possuem ou não algum título de formação 

continuada, atuantes desde o ensino infantil ao ensino médio. 

O instrumento utilizado para coletar os dados do presente trabalho foi um questionário 

semiestruturado e um roteiro de entrevista semiestruturado, elaborado pelo autor para este 

devido fim, com o título “A Educação Física Escolar e suas abordagens pedagógicas: 

percepção dos professores sobre a sua prática educativa na rede pública de ensino de João 

Pessoa, no estado da Paraíba (Anexos I e II). Os instrumentos ambos com a mesma 

quantidade de questões, todas elaborados para atender aos objetivos do trabalho. 

O questionário semiestruturado é um instrumento de coleta de dados constituído por 

uma série ordenada de perguntas (MARCONI; LAKATOS, 1999). Contendo perguntas 

fechadas onde o informante escolhe sua resposta entre duas opções e, abertas que permitem ao 

informante responder livremente, usando linguagem própria e emitir opiniões. Devendo ser 

respondidas por escrito com ou sem a presença do entrevistador. Consistindo em traduzir os 

objetivos da pesquisa em perguntas claras e objetivas. “É um instrumento de coleta de dados 

constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito” (MARCONI; 

LAKATOS, 1999 p. 100).  

O questionário, pode ser definido como a técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc. (GIL, 1999 p. 128). 

A entrevista semiestruturada está focada em um tema no qual elaboramos um roteiro 

com as perguntas principais, sendo complementadas com outras questões inerentes as 

circunstâncias momentâneas à entrevista (MANZINI, 1991). Salientando a possibilidade para 

um planejamento da coleta de informações, através a construção de um roteiro com perguntas 

que busquem atingir os objetivos pretendidos (MANZINI, 2003). Desta forma o roteiro além 

de servir para a coleta dos dados, mas também com uma maneira de o pesquisador se 

organizar para o processo de interação com o entrevistado. 

Foram incluídos no estudo os professores de educação física, efetivos nas escolas da 
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rede pública e privada de ensino da cidade de João Pessoa-PB com formação superior em 

educação física, desde que tenham concluído o curso. Foi realizado o contato inicial com um 

total de 68 professores, no entanto 11 deles não tinham a formação exigida completa, ocorreu 

a recusa de imediato no primeiro contato de 7 professores, ficando assim o total de 50 

professores compondo a amostra deste estudo.  

Foram utilizados dois instrumentos para a pesquisa sendo eles um questionário 

semiestruturado que foi aplicado de forma online (anexo I) e um roteiro de entrevista 

semiestruturado de forma presencial (anexo II), que foram apresentados a todos os possíveis 

participantes do estudo. Logo após, o questionário e o roteiro apresentaram o mesmo grupo de 

perguntas, em que foi elaborado pelo autor do trabalho, com14 quesitos distribuídos da 

seguinte forma 9 questões de repostas objetivas e 5 questões com respostas subjetivas. 

O questionário foi disponibilizado nas escolas para que os professores pudessem 

responder em seu formato impresso, mas devido a recusa dos profissionais de responderem o 

questionário naquele momento ou mesmo dar a desculpa que estava corrida sua rotina, devido 

as várias visitas realizadas nos ambientes de trabalho dos mesmo, a alternativa para que o 

estudo não fosse prejudicado foi disponibilizar o link do formulário online no Google Forms 

através de contas de e-mail fornecidas no encontro com o pesquisador, na rede social 

Facebook via Messenger, através do Whatsapp e também via mensagens de texto por celular.  

A partir deste questionário semiestruturado, objetivamos a coleta dos dados 

quantitativos e qualitativos referentes aos participantes da pesquisa, seguindo assim a 

definição do mesmo de acordo com Marconi e Lakatos (1999, p. 100): 

 

[...] é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de 

perguntas, contendo perguntas fechadas onde o informante escolhe sua resposta 

entre suas opções e, abertas que permitem ao informante responder livremente, 

usando linguagem própria e emitir opiniões. Devendo ser respondidas por escrito 

com ou sem a presença do entrevistador. Consistindo em traduzir os objetivos da 

pesquisa em perguntas claras e objetivas (MARCONI; LAKATOS, 1999, p. 100). 

 

Em relação a aplicação do roteiro das entrevistas semiestruturadas, os sujeitos foram 

abordados em seu ambiente de trabalho, entre um intervalo das aulas ou no intervalo da 

escola, sendo que as respostas foram gravadas pelo celular do pesquisador, este da marca 

SAMSUNG, modelo J7, com chip ativo da TIM, essas entrevistas foram realizadas apenas 

com sete docentes. A entrevista através do roteiro semiestruturado se caracteriza por 

questionamentos básicos que se apoiam em hipóteses e teorias que estejam relacionados ao 

tema abordado pela pesquisa (TRIVIÑOS, 1987).  

 Os professores responderam ao questionário e sua liberdade em participar ou não 
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desta pesquisa foi assegurada através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), garantindo o anonimato e o sigilo das respostas, seguindo as normas 

impostas pelo Comitê de Ética do CCS-UFPB. 

Para as variáveis quantitativas, foram analisadas por meio da estatística descritiva, os 

dados foram inseridos e analisados no programa Excel e apresentados em tabelas para que 

possam evidenciar os aspectos visuais dos dados de maneira clara e de uma forma fácil de 

compreendê-los. De forma geral os recursos utilizados foram apresentados para dar destaque a 

certas relações significativas. A representação dos resultados estatísticos com elementos 

geométricos permite uma descrição imediata do fenômeno (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Para as variáveis qualitativas das respostas dos sujeitos e para que possa ser facilitada 

a compreensão acerca dessas informações e do significado de cada uma delas, os resultados 

foram apresentados de forma descritiva, e em formato de tabelas através do significado e 

recorrência das respostas dos entrevistados através da análise de discurso, gerando assim 

códigos influenciados pelos principais incidências das respostas. Objetivando uma melhor 

compreensão dos resultados, apresentamos e analisamos os discursos extraídos dos 

participantes, com posterior formação dos códigos para os seguintes questionamentos 

subjetivos apresentados no estudo que contribuíram identificação dos objetivos: Considerando 

a educação física como prática pedagógica e de sua importância enquanto disciplina escolar, 

em sua opinião quais os principais objetivos que precisam ser atendidos e trabalhados junto a 

seus alunos? Quais os conteúdos programáticos que você aborda no desenvolvimento das suas 

aulas e quais os materiais utilizados? Sabemos que a educação física escolar ao longo da 

história, foi identificada como: “cultura do físico” “fonte geradora de saúde” “recreação” e 

“esporte por si”. Analisando de forma geral, como você caracteriza o atual cenário da 

educação física escolar? Como se dá a influência da proposta pedagógica adotada, no 

momento de você planejar, desenvolver e avaliar as suas aulas? 

 O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética do Centro de Ciências Médicas da 

Universidade Federal da Paraíba, através do protocolo de número 79548917.2.0000.8069. 

Os aspectos éticos da pesquisa foram resguardados ao participante pelo TCLE (em 

anexo III), no qual foi mantido o anonimato e a não divulgação dos questionários, conforme a 

resolução do CNS 466 (2012) que define assim o termo como uma anuência do participante 

da pesquisa ou o seu representante legal livre de vícios (a exemplo de fraude, simulação ou 

erro), dependência, subordinação, intimidação após ser explicado de forma clara a natureza da 

pesquisa, os objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais de risco, e o incomodo que 

esta possa acarretar, apresentada em um termo de consentimento, autorizando sua participação 
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voluntária no experimento. 

 Termo este apresentado aos participantes da pesquisa no primeiro contato, com o 

pesquisador no momento que foi apresentado os objetivos do estudo, o questionário sobre o 

tema em estudo e nas demais visitas para que fossem coletados os dados de contatos para que 

fosse possibilitado o envio do formulário para a participação no trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo alcançou dados que contribuíram para que fossem esclarecidos os 

questionamentos e para o alcance dos objetivos os quais de forma prévia foram estabelecidos. 

Para um melhor entendimento sobre o questionário, foram utilizadas tabelas, em que foram 

distribuídos os resultados das questões que atendiam em especifico aos objetivos 

determinados, sendo feita uma análise dos dados de forma individual por cada tabela abaixo 

apresentada. 

 

Tabela 1. Caracterização por sexo e faixa etária dos professores participantes da pesquisa. 

     (n) (%) 

Sexo     

 Masculino 28 56 

 Feminino 22 44 

Faixa etária    
 Entre 26 e 30 anos 15 30 

 Entre 31 e 40 anos 15 30 

 Entre 20 e 25 anos 10 20 

 41 anos ou mais 10 20 

Total  50 100 
Fonte: Autores, 2021. 

 

Na tabela 1 é apresentado o perfil dos participantes da pesquisa por sexo e faixa etária, 

na qual pode observar que o percentual de pessoas do sexo masculino atuantes no mercado de 

trabalho da cidade de João Pessoa é superior as de pessoas do sexo feminino, atingindo 56 % 

dos profissionais que responderam o questionário. Também é mostrado na tabela por faixa 

etária pessoas que já se encontram ou que ainda estão no mercado de trabalho a exemplos dos 

sujeitos da pesquisa 3 e 50, um com 22 e outro 62 anos respectivamente. 

  
Tabela 2. Perfil de formação profissional dos participantes da pesquisa. 

 Perfil profissional (n)    (%) 

Formação    

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 459



 Licenciatura plena 26 52 

 Licenciatura 24 48 

Possui algum título além 

da graduação?    

 Possui 31 62 

 Não possui 19 38 

Total  50 100 
Fonte: Autores, 2021. 

 

A tabela 2 apresenta dados referentes à formação acadêmica dos participantes em que 

52% têm como sua graduação em Educação Física a Licenciatura Plena e 48% em Educação 

Física Licenciatura, onde é possível averiguar que os resultados acerca da formação 

apresentam uma grande aproximação. Sabendo que ocorreu a separação do currículos no ano 

de 2004, através de uma reunião realizada no CONFEF (Conselho Federal de Educação 

Física) com a participação de representantes de todos os CREFs (Conselho Regional de 

Educação Física), na qual foi extinguindo o currículo da Licenciatura Plena e criado a 

Licenciatura em Educação Física e o Bacharelado em Educação Física, em que a primeira 

apresenta como campo de atuação do profissional  a sala de aula, já a segunda atuar com 

atletas de alto rendimento do esporte. 

A tabela mostra que 62% dos participantes investiram em sua formação continuada 

seja ela em especialização (Lato Sensu) e/ou mestrado (Stricto Sensu), porém, dos 38% que 

não possuem outro título além da graduação, se justificaram que não tinham tempo ou 

condições financeiras de prosseguir em busca de uma nova formação, mais que tinham 

interesse, pois relataram sobre a importância em adquirir novos conhecimentos, seja na área 

ou segmentos afins. 

A importância do aprimoramento dos conhecimentos e a busca por novos conteúdos 

contribuem para que o professor possa ter um leque de opções na hora de sentar para realizar 

seus planejamentos, o tornando capaz de produzir seu conteúdo, assumindo dessa maneira 

uma prática a partir de seus significados. A formação continuada deve contribuir para a 

evolução profissional nas suas complexidades (ALARCAO, 1998). Sendo responsável pela 

atualização dos conhecimentos específicos, sem limites nas ações de reciclagens acadêmicas, 

juntando com a experiência profissional os pensamentos formativos e a investigação em 

grupo no contexto de trabalho. 

Hoje o professor além de sua carreira na docência, tem um papel importante como 

mediador entre a sala de aula e o meio social no qual a escola  está inserida, por isso a 

importância da formação continuada, que além de contribuir para sua evolução profissional e 
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reflexões críticas sobre as suas práticas pedagógicas, ela vai permitir aos professores mais 

preparação para uma concorrência diante do mercado de  trabalho, como está atento as 

mudanças no campo educacional, contribuindo para os alunos através de conhecimento em 

uma área especifica, como também no seu desenvolvimento social. 

 

Tabela 3. Perfil de Atuação Profissional dos participantes da pesquisa. 

 

Perfil de Atuação 

Profissional (n) (%) 

Escola de atuação?    

 Pública 34 68 

 Privada 9 18 

 Ambas 7 14 

Tempo de atuação como 

professor?    

 Entre 2 e 5 anos 17 34 

 10 anos ou mais 14 28 

 Até 2 anos 11 22 

 Entre 5 e 10 anos 8 16 

Tipo de ensino de atuação    

 Ensino Fundamental II 16 32 

 Ensino Fundamental I 14 28 

 Ensino Médio 14 28 

 Ensino Infantil 6 12 

Total  50 100% 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 A tabela 3 apresenta um traço dos participantes da pesquisa em relação ao seu campo 

de atuação como professor de educação física e foi observado que 68% dos entrevistados 

atuam em escolas públicas, sendo 32% no ensino fundamental II e apenas 12% atuante no 

ensino infantil.  

 Apesar da tabela mostrar a diversidade na área de atuação dos participantes em relação 

ao nível de ensino e também sobre a escola, se é pública ou privada, é entristecedor a visão de 

alguns gestores escolares que observam o professor de educação física apenas como um 

recreacionista, deixando de lado a importância curricular que a disciplina promove para os 

alunos em seu desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo social. O que se confirma quando se 

trata da aquisição de materiais que são utilizados nas aulas de educação física, a maioria das 

escolas oferecem apenas bolas e cordas como materiais e quando oferecem, situação essa 

identificada no estudo de Albuquerque e colaboradores (2009), que relata que não existe 

prioridade por parte dos gestores em adquirir materiais suficientes e apropriados para o 
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desenvolvimento das aulas. 

 

Tabela 4. Distribuição das respostas dos participantes da pesquisa a respeito dos objetivos a serem trabalhados 

nas aulas de educação física. 

Objetivos a serem trabalhados 

nas aulas de Educação Física. 

 

(n) (%) 

Desenvolvimento Motor  21 25,4 

Integração Social  20 24 

Cultura corporal  11 13,3 

Disseminação do Esporte   10 12 

Promoção da Saúde  10 12 

Ética e cidadania 
 

9 10,8 

Importância da Educação Física  2 2,5 

 
 

  

Total  83 100 

Fonte: Autores, 2021. 

 

A tabela acima está apresentando as respostas em números de repetições por tópicos 

acerca de quais objetivos devem ser trabalhados pelos professores nas suas aulas de educação 

física em que é observado que ocorre quase um empate técnico entre os tópicos 

desenvolvimento motor com 25,4% e integração social com 24% das respostas dos 

participantes em, sendo a importância da educação física citada apenas em 2 respostas, porém 

que os objetivos apresentados na tabela, são selecionados e adequados de acordo com o 

público e o nível de ensino que o professor está engajado no mercado de trabalho. 

Observando que ainda existe a preocupação dos professores em trabalhar o 

desenvolvimento motor dos seus alunos principalmente na educação infantil e nas séries 

iniciais do ensino fundamental, e também a integração social com o intuito de inserir os 

alunos no meio, através da cooperação e trabalho de equipe promovendo assim o 

desenvolvimento afetivo-social, em que essa sociabilização vem sendo desenvolvida do 

ensino infantil ao médio, porém ocorre um descuido por parte da amostra pesquisada de não 

expor o quanto é importante a disciplina da educação física, o que reflete diretamente num 

desinteresse por parte dos alunos e também a desvalorização profissional no mercado de 

trabalho como relatou um participante da pesquisa:  

 
[...] Terminei minha licenciatura plena na UFPB, nunca fui fã de trabalhar com o 

alto rendimento do esporte, nem academias nem muito a pesquisa, mais sempre tive 

a fascinação de trabalhar engajado com a educação, sempre com a boa vontade de 

fazer diferente, mais quando fui buscar minha primeira oportunidade de trabalho em 
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uma escola privada aqui da capital, que me foram passados os valores, indaguei a 

pessoa desta forma: Só isso por Hora aula? Ele sorriu e respondeu meu caro para dar 

a bola aos meninos e fazer média com a corda com as meninas o mercado de 

trabalho está cheio de pessoas formadas assim como você, simplesmente baixei a 

cabeça agradeci e fui embora (SUJEITO 50). 

 

Conforme Marques e Krug (2008), em seu estudo relatam que as aulas de educação 

física têm o valor importante em todos os segmentos, pois a mesma é responsável por 

promover o desenvolvimento integral do aluno, a socialização, a vida saudável, espírito de 

equipe, distração, relaxamento e prática de esportes, ou seja, de forma resumida todos os 

objetivos que foram encontrados no estudo apresentados na tabela 4. 

 
Tabela 5. O cenário atual da educação física escolar na percepção dos professores participantes da pesquisa. 

Visão do cenário atual da educação física 

escolar na percepção dos professores 

 

(n) (%) 

Em evolução  16 32 

Manipulada pelo sistema  12 24 

Sem valorização profissional  6 12 

Defasada  6 12 

Parada no tempo  5 10 

Carente de conteúdos específicos à 

disciplina 

 

5 10 

 
 

  

Total  50 100 
Fonte: Autores, 2021. 

 

Um dos objetivos do trabalho foi descrever a visão do cenário atual da educação física 

escolar, e a tabela 5 apresenta como os participantes da pesquisa acham a respeito da situação 

do mercado de trabalho no qual estão inseridos, o que abre a esperança para mim e o demais 

formandos que 16 pessoas, ou seja, 32% da amostra acreditam que a educação física pode 

mudar como a nova remessas de pessoas novas no mercado, que saem do período de 

formação docente com pensamentos novos que vão contra aos 24%  que responderam que é a 

disciplina é sistematizada e que vem sendo manipulada no Brasil desde a suas fases militarista 

e competitivista, momentos em que a disciplina era tratada apenas como uma garimpo de 

atletas para virarem profissionais e por consequência atletas de representação para 

universidades de cunho privado com a oferta de bolsas de estudos, como clubes na oferta de 

um salário. 

Observando que duas opiniões como citaram os entrevistados “defasado e parado no 

tempo” vai de contribuição a maneira em que a educação física escolar vem sendo vista nos 
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últimos anos ano no Brasil, como uma disciplina baseada em conteúdos procedimentais, no 

entanto é preciso à realização de um trabalho que venha a superar esse tipo de opinião 

envolvendo além dos procedimentos, atitudes e conceitos em meio às aulas, é por isso que 

estão ai as abordagens pedagógicas como forma de auxilio e referência na hora de se escolher 

conteúdos  para um planejamento de ensino que não se restrinjam apenas a pratica esportiva. 

O estudo em algumas de suas respostas corrobora com o trabalho de Souza e Vago 

(1999) que destacam a desvalorização da educação física quando relacionada as outras áreas 

de conhecimento, por a disciplina apresentar uma relação direta com os aspectos corporais e 

motores e se distanciar dos aspectos para o desenvolvimento intelectual e cognitivo. Sendo 

assim, observo que ainda existem estudantes universitários que ingressam no curso de 

educação física com o objetivo de jogar, não dando a responsabilidade devida às demais 

disciplinas da grade curricular do curso, imaginando quando estiver formado e atuando no 

mercado de trabalho irá apenas colocar os seus alunos para jogarem. 

De forma geral, percebe-se que os professores têm uma visão ampla sobre a educação 

física escolar e que observam nessa prática diversas possibilidades para o desenvolvimento 

dos seus alunos, mesmo ocorrendo divergências nas respostas, todos refletem sobre a 

importância desta disciplina como um componente curricular para o desenvolvimento integral 

do aluno, sendo ele não um mero espectador mais um sujeito de ação na relação do ensino-

aprendizagem. 

  
Tabela 6. Tipos de abordagens pedagógicas utilizadas pelos professores participantes de educação física nas 

suas aulas. 

Tipos de abordagens pedagógicas utilizada (n) (%) 

 Crítico-Superadora 14 28 

 Não utiliza as abordagens 13 26 

 Desenvolvimentista 9 18 

 Abordagens múltiplas* 6 12 

 Construtivista 4 8 

 Crítico-Emancipatória 3 6 

 Saúde Renovada 1 2 

    

Total 50 100 

 *Abordagens múltiplas: Professores que não utilizam mais de uma abordagem em suas aulas. 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Um dos questionamentos do estudo foi identificar se os professores utilizavam algum 

tipo de abordagem pedagógica da educação física escolar, como também qual seria essa 
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abordagem utilizada nos seus planos de ensino, foi constatado que (n= 37), ou seja, 74% da 

amostra fazem o uso de alguma abordagem pedagógica no seu cotidiano profissional, dentre 

as citadas a crítico-superadora foi a mais citada nas respostas utilizadas (28% da amostra), 

seguido da Desenvolvimentista, (com 18%), sendo que 26% não utilizam nenhuma das 

abordagens, como 12% usam apenas uma em abordagem em especifico como apresentado na 

tabela 6.  

Ficando uma observação a respeito sobre a não utilização destes conhecimentos por 

parte dos professores: pode-se causar certo prejuízo às aulas no que permeia o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, pois as abordagens podem interferir de 

maneira positiva quando ocorre de forma clara a exposição dos objetivos destinados a formar 

o conhecimento do fazer e do que está sendo realizado, apresentando os resultados que são 

vistos na teoria e na prática. Sendo assim, as abordagens consideram uma nova maneira de 

desenvolver metodologias que se opõem às linhas anteriores de ensino da educação física 

escolar (DAOLIO, 2004). 

Ressaltando que algumas abordagens apresentam como objetivo de tornar os alunos 

independentes quando relacionam a atividade física e saúde, perceber que as escolas, levam 

em consideração a formação do cidadão independente, consciente e crítico para intervir na 

sociedade. O que está de acordo com o estudo realizado por Fernandes (2008), o qual 

descreve que uma das principais funções da educação física é proporcionar uma prática que 

influencia na formação de sujeitos autônomos.  

 

Tabela 7. Conteúdos abordados pelos professores nas aulas de Educação Física em suas respostas. 

Conteúdos abordados pelos professores nas 

aulas de Educação Física 
(n) (%) 

 Esportes 40 37 
 Jogos e Brincadeiras 27 25 
 Ginástica e Luta 14 13 
 Dança e Ludicidade 10 9 

 Temas relacionados a saúde 9 8 

 Esportes adaptados 4 4 
 Conhecimento sobre o corpo 4 4 
    

Total 108 100 

Fonte: Autores, 2021. 

 

A tabela 7 apresenta quais são os conteúdos mais abordados pelos professores que 
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fizeram parte da amostra pesquisada, como se tratava de uma questão aberta, as respostas 

foram tabuladas e analisadas de acordo com a ocorrência do número de repetições dos grupos 

citados na tabela nas respostas, o grupo dos esportes foi o que mais apareceu entre os 

entrevistados sendo (n=40), ou seja, 37% responderam que trabalham com o esporte nas suas 

aulas, sendo o oposto para aqueles que trabalham atividades relacionadas ao trabalho de 

atividades que remetem ao alunos o trabalho do conhecimento sobre o corpo ou seja a cultura 

corporal sendo apenas (n=4) sendo assim 4% das respostas apenas. 

Esse domínio dos esportes nas respostas dos entrevistados é reflexo do que foi tratado 

na tabela 5, a respeito da percepção dos professores do atual cenário da educação física 

escolar, que em sua maioria acreditam que a educação física está resumida a dar a bola aos 

meninos e a corda as meninas e viverem perseguidos por um termo que é totalmente 

conhecido pela classe “Professor de educação física não faz nada, dá a bola e aula foi dada”. 

Com o objetivo de acabar com essa desvalorização é dado sempre o conselho de optar por 

utilizar ou não as abordagens, existindo professores que estão no mercado e não tem esse 

conhecimento devido a disciplina ainda não estar inserida na grade curricular do seu curso, 

pois este é um movimento recente, ou também por não realizar nenhum estudo sobre. 

 Não sendo contra a abordagem dos esportes nas aulas, mas devemos tratar outros tipos 

de conhecimento relacionados à disciplina como o conhecimento do próprio corpo, para que 

os alunos possam perceber as alterações sofridas no decorre e após a realização de uma 

atividade física, de como realiza o seu deslocamento, a execução do seu movimento, sendo 

isso que a utilização de determinadas abordagens norteia para essa aplicação na aula de 

educação física. Referindo assim que a função da educação física escolar não é tratar o corpo 

como um conjunto de movimentos, mais um agregado dos mesmos, em seus aspectos 

fisiológicos, anatômicos, cognitivos e interligados aos fatores sociais do meio.    

 O estudo realizado por Darido (2003), ficou evidente a falta de conteúdos com a 

dimensão conceitual, após observar as aulas de 7 professores de educação física, todos eles 

com pós-graduação e observar que eles não trabalham conhecimentos acadêmicos, apesar da 

afirmação que o objetivo da disciplina é desenvolver a autonomia do aluno. O que reflete que 

este problema na escolha de conteúdos não ocorre nos dias atuais, mais desde a 

implementação da disciplina nas aulas escolares do Brasil. 

 
Tabela 8. Materiais utilizados pelos professores nas aulas de Educação Física. 

Materiais utilizados pelos professores nas 

aulas de Educação Física. 
(n) (%) 
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 Bolas 36 28,2 

 Materiais alternativos* 28 21,9 

 Arcos 20 15,6 

 Redes 20 15,6 

 Cones e Corda 15 11,7 

 Materiais Recicláveis 9 7 

    

Total 128 100 
*Materiais alternativos: Data show, som, aparelho de DVD, microfone, colchonetes, sacos, garrafas pet etc. 

Fonte: Autores, 2021. 

 

A tabela 8 apresenta dos dados referentes aos materiais utilizados pelos professores 

para ministrarem as suas aulas de educação física, como era uma questão de forma aberta para 

ser respondida, a apresentação das respostas se deram pela repetição os quais apareceram 

entre os 50 questionários respondidos pela amostra, em que os professores criticaram bastante 

as gestões escolares pela a falta de muitos desses materiais no quadro acima citados. Sendo 

assim, como já era esperado as bolas de forma geral apareceram (n=36), ou seja, nas respostas 

dos professores não por todas as escolas disponibilizarem este tipo de material, mais por ser 

mais acessível, a uma aquisição e também ao seu transporte. 

 O que chamou a atenção no presente estudo foi a ousadia dos professores em buscar 

alternativas para a realização de suas aulas, não ficando restrito ao uso de materiais oficiais e 

viram que poderiam se utilizar de recursos presentes e disponíveis nas escolas, como de baixo 

custo e recicláveis a exemplo da garrafa pet para confecções de materiais alternativos que 

aparecem (n=28) vezes nas respostas do questionário, sendo assim 21,9% do total das 

respostas, o que vai ao encontro do estudo realizado por  Sebastião e Freire (2009) que 

durante 18 meses, observou 89 aulas com o objetivo de identificar a estratégia de aplicação 

desses recursos alternativos, em que na maioria das aulas foram realizadas com este tipo de 

recurso. 

 Concluindo que a maioria dos professores se utilizam destes recursos alternativos nos 

anos iniciais de ensino (a exemplo do infantil e fundamental I), outros justificaram a 

utilização destes materiais ou por a escola não dispor de materiais suficientes, espaços 

adequados para a realização de atividades, sendo que outros já justificaram de dar a 

oportunidade aos alunos de construírem seu instrumento para trabalhar na aula, como 

estímulo à participação efetiva de todos nas aulas. 
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Tabela 9. Influência das abordagens pedagógicas na construção do plano de ensino e de aula. 

Influência das abordagens pedagógicas na 

construção do plano de ensino e de aula 
(n) (%) 

 Referencial Teórico 24 48 

 Não utilizam 13 26 

 Simplificação de conteúdos 9 18 

 Facilidade 4 8 

    

Total 50 100 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Um dos objetivos do estudo foi identificar de que forma as abordagens pedagógicas da 

educação física influencia o professor na hora da elaboração dos seus planos de trabalho, 

como o de ensino e de aula, sendo (n=24), ou seja, 48% da amostra investigada relataram em 

suas palavras que são um ótimo referencial teórico, pois facilita a simplificação dos conteúdos 

e seus objetivos, como mostrado já anteriormente na tabela 6 que 26% não utilizam as 

abordagens de maneira alguma e os demais responderam que as abordagens simplificam os 

conteúdos e que facilitam a vida deles na sala de aula. 

Com isso, percebe-se a importância da utilização dessas metodologias nos 

planejamentos e aplicações das aulas, pois elas norteiam os professores a se prepararem com 

seus conceitos e se aprofundarem nos conteúdos como um ponto de referência, não deixando 

de ser estratégias utilizadas para a aplicabilidade da educação física escolar, embasada cada 

uma numa teoria e prática, havendo assim a necessidade da mesma ser identificada. Desta 

forma, é interessante o profissional já se identificar com algumas dessas abordagens durante a 

sua formação docente, quando passarem pela a experiência do estágio supervisionado. 

A utilização dessas abordagens nas aulas de educação física tem um papel de 

fundamental importância quanto a diversificação nos conteúdos, dando a oportunidade aos 

alunos de participarem da construção do saber, valorizando dessa forma a disciplina em seu 

âmbito escolar no desenvolvimento social muito mais consciente e participativo em meio a 

sociedade como foi verificado no estudo de  Matos e Santos (2004), promovendo assim maior 

participação dos alunos e promovendo a mudança em relação ao professor de educação física 

como um orientador e não apenas um expositor, o qual ele deve respeitar e utilizar o 

conhecimento que já foi adquirido pelo aluno anteriormente, intervendo para que propicie aos 

alunos um posicionamento que influenciem ao conhecimento já atribuído aos alunos e os que 

irão ser adquiridos ao longo da trajetória escolar, como da vida dos alunos. 
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CONCLUSÃO 

 

O estudo revelou uma visão de que as aulas de educação física não servem apenas 

como momentos de lazer e recreação nas escolas, pois a mesma é responsável por diversas 

aquisições físicas e o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social. A educação física é 

um componente curricular que deve ser desenvolvido com a máxima qualidade e cuidados 

necessários, a partir da educação infantil até o fim do ensino médio, assegurando assim o 

sucesso em todo os níveis da educação, promovendo de forma contínua os conhecimentos 

referentes à cultura corporal. 

A maior surpresa foi observar que apesar de uma boa parte das pessoas investigadas 

não acreditarem na utilização das abordagens pedagógicas nas aulas, muitos professores 

acreditam que este quadro vive um momento de evolução no meio profissional. Por isso, a 

importância das abordagens pedagógicas na educação física escolar, pois elas agem de forma 

positiva no momento em que os professores estabelecem objetivos claros direcionados a 

construir o conhecimento do fazer e daquilo que está sendo realizado, apresentando os 

resultados das aulas teóricas e práticas durante as propostas do dia a dia.  Contribuindo assim 

para o relacionamento do desenvolvimento do conhecimento da cultura corporal e do 

movimento, aplicados devidamente através das abordagens respeitando o contexto que cada 

qual está inserido e a faixa etária dos alunos aos quais devem ser planejados os conteúdos. 

É relevante constar que a utilização da abordagem pedagógica em um plano de aula ou 

de ensino, mais que deve existir uma reflexão sobre a prática da mesma, fazendo assim o 

profissional pensar sobre a utilização do conhecimento, fazendo o mesmo a adotar uma 

postura que esteja apta a qualquer adaptação da sua prática, para que possa possibilitar uma 

intervenção sobre as reais necessidades dos alunos  no contexto os quais se encontram 

inseridos, com o objetivo de que os alunos desenvolvam o conhecimento de forma consciente. 

Sendo assim o estudo deixa evidente uma contradição entre vertentes que veem que a 

educação física escolar pode mudar, e essa mudança pode ocorrer com a chegada de novos 

profissionais que buscam novos ideais no mercado de trabalho, com investimento na carreira 

com a formação continuada e a vertente que acredita que “vive acomodada” com  algumas 

situações que foram passadas através do tempo pelo sistema, a exemplo de professores que 

acreditam no comodismo de que dar a bola aos meninos e a corda às meninas está 

devidamente atendendo as necessidades da educação física. 

Com a exposição dos resultados, chega-se à conclusão que existe uma necessidade de 

ocorrer um debate sobre a formação inicial dos docentes, a respeito de programas que 
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facilitem o crescimento do interesse por uma formação continuada, promover o envolvimento 

da classe em questões relacionadas à docência, bem como a função da educação física na 

formação de cidadãos, através do intermédio de pessoas que tenham grande conhecimento 

teórico e prático da área. 

A educação física escolar se torna um excelente campo de estudo para futuros estudos, 

em especial ao investigar quais pontos devem ser melhorados e criticados em cada 

abordagem, analisar o porquê da escolha de uma abordagem em específico,  acreditando 

sempre na mudança e evolução deste campo de estudo que apesar de ser martelado em 

diversos trabalhos anteriores a este, abre o espaço para novas discussões e esclarecimentos 

acerca das abordagens pedagógicas. 

 Desta forma, esta pesquisa visou contribuir para a melhoria da atuação na educação 

física escolar, como um importante componente curricular com o reconhecimento de sua  

empregabilidade de seu papel pedagógico, que é formar cidadãos completos nos aspectos 

motores, cognitivos, afetivos e sociais.   
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CAPÍTULO 32 
 

PLANEJAMENTO COM BALANCED SCORECARD E A 
RELAÇÃO COM A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA 
EMPRESA REAL INTELIGÊNCIA EM NEGÓCIOS 

 
Rhubens Ewald Moura Ribeiro, Marianne Karoline Rodrigues e Silva e 
Gustavo Henrique Cunha da Silva 

 
RESUMO: Este estudo aborda o uso do Planejamento Estratégico (PE) e da 
Gestão do Conhecimento (GC) como ferramentas estratégicas para subsidiar 
as organizações em suas rotinas e funcionamento perene. A pesquisa tem 
como objetivo geral analisar como o Planejamento Estratégico (PE) e a 
Gestão do Conhecimento (GC) podem contribuir para garantir a perpetuação 
de uma pequena empresa de consultoria e treinamento empresarial situada 
em Teresina-PI. Para a instrumentalização da mesma foi feito um estudo de 
caso único com uso de abordagem qualitativa, com pesquisa do tipo analítica 
e descritiva, com perspectiva temporal transversal, coletando-se dados por 
meio de pesquisa documental, submetendo os dados coletados à técnica de 
análise de conteúdo. Como resultados, relacionou-se o Planejamento 
Estratégico (PE), com uso do Balanced ScoreCard (BSC), com a Gestão do 
Conhecimento (GC) de forma a propor ações que contribuem efetivamente 
com a sustentabilidade organizacional, ou seja, atuam positivamente sobre a 
rotina da organização para reforçar sua perpetuação ao longo do tempo. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

As pequenas empresas participam ativamente da economia, tanto em número de 

empreendimentos quanto em número de empregos formais, mas ao mesmo tempo que são 

fonte de suporte para o desenvolvimento, existe uma alta taxa de mortalidade representada 

pelo grande número de falência das mesmas nos cinco primeiros anos de existência. A falta de 

gestão técnica e profissional é um dos principais problemas enfrentados pelas pequenas 

empresas, tendo em vista a inadequada alocação de profissionais com expertise para atuação 

estratégica nas mesmas. Para fazer frente ao cenário desafiador destas organizações, é 

possível lançar mão de algumas ferramentas gerenciais como o Planejamento Estratégico (PE) 

e a Gestão do Conhecimento (GC) (CHIAVENATO 2008; MELO; RIBEIRO, 2019; NUNES, 

2008; ZARLEGA, 2019). 

Com isso, surge a necessidade das organizações adotarem as melhores formas de 

gerenciar conhecimentos de forma que seja possível agregar valor ao negócio. É nesta seara 

que o Planejamento Estratégico (PE) e a Gestão do Conhecimento (GC) contribuem junto às 

organizações, independentemente da área de atuação e tamanho, para sua perpetuação no 

mercado competitivo. O PE contribui para vislumbrar o futuro organizacional de maneira 

realística, pois estabelece objetivos e meios para alcançá-los. Já a GC colabora com o 

nivelamento de saberes e a transmissão das informações estratégicas dentro da organização. 

Ambas as ferramentas atuando em conjunto, podem gerar uma simbiose de ações 

personalizadas e que atendam às demandas organizacionais de maneira oportuna 

(MAXIMIANO, 2017; MELO; RIBEIRO, 2019; OLIVEIRA, 2015; RIBEIRO; SEGATTO; 

COELHO, 2013; SCATOLIN, 2015; VALENTIM, 2010). 

Diante do contexto apresentado, considerando a alta taxa de falência em seus anos 

iniciais de atividade, a investigação a ser realizada será de cunho aplicado, buscando 

identificar as contribuições que as ferramentas do planejamento estratégico e da gestão do 

conhecimento podem fornecer para as organizações que buscam se perpetuar no mundo dos 

negócios. A pesquisa foi realizada por meio da estratégia de estudo de caso único da empresa 

Real Inteligência em Negócios (www.realin.com.br). Levantou-se o seguinte questionamento 

que norteou a pesquisa: Como o Planejamento Estratégico (PE) e a Gestão do Conhecimento 

(GC) podem contribuir para garantir a perpetuação de uma pequena empresa de consultoria e 

treinamento empresarial situada em Teresina-PI? 
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Neste estudo pressupõe-se que: a) o Planejamento Estratégico (PE) é uma ferramenta 

gerencial que contribui com a gestão profissional das organizações. Na realidade das 

pequenas empresas, o PE é ainda uma ferramenta útil ao vislumbre da sustentabilidade 

organizacional, pois possibilita que a organização estabeleça objetivos prévios e estratégias 

para alcançá-los, tudo de forma alinhada e simbiótica (FORTES; RIBEIRO; MOURA; 

RIBEIRO FILHO; ARAÚJO, 2019; OLIVEIRA, 2015). b) a Gestão do Conhecimento (GC) 

permite que as organizações gerenciem a qualidade de suas rotinas ao longo de sua evolução, 

pois vislumbra o envolvimento de todos os atores organizacionais de forma a compartilhar 

conhecimento com a organização, de tal maneira que gere aprendizagem organizacional 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997; PAULINO; RIBEIRO; LIMA; RIBEIRO-FILHO, 2020). 

Para execução da pesquisa foi estabelecido o seguinte objetivo geral: analisar como o 

Planejamento Estratégico (PE) e a Gestão do Conhecimento (GC) podem contribuir para 

garantir a perpetuação de uma pequena empresa de consultoria e treinamento empresarial 

situada em Teresina-PI. 

O artigo apresenta uma estrutura clara, fluída e completa, de forma a permitir que a 

leitura seja elucidativa. Para isso, apresenta-se no primeiro tópico a introdução, a qual aqui se 

encerra. O referencial teórico é apresentado logo após e aborda Planejamento Estratégico 

(PE), Balanced ScoreCard (BSC) e Gestão do Conhecimento (GC). O tópico seguinte revela 

os caminhos metodológicos percorridos. Já no tópico de análise e discussão dos resultados, 

traz-se a perspectiva da relação entre planejamento estratégico, desenvolvido com base no 

modelo BSC, e a gestão do conhecimento como balizadores para as ações e realidade das 

pequenas empresas, bem como o caso investigado em profundidade. Por fim, no tópico de 

conclusão, revela-se que o objetivo geral foi atingido, trazem-se sugestões e possibilidades 

futuras para a pesquisa, seguida das referências utilizadas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  Planejamento Estratégico (PE) 

A administração estratégica traz diversos benefícios à organização que dela faz uso. Se 

sua aplicação for eficiente e eficaz, pode potencializar os lucros, ampliar o comprometimento 

dos membros da organização e reduzir a possibilidade de ser surpreendida pela concorrência, 

tendo em vista que a avaliação do ambiente de atuação é mais bem analisada (CERTO; 

PETER, 2010). 
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Em se falando de futuro organizacional, fala-se de sustentabilidade corporativa, aqui 

entendida não só na ótica ambiental, mas sim de forma completa e holística. Com isso, ao se 

adotar uma visão contingencial da sustentabilidade corporativa, que contemple o 

desenvolvimento de estratégias alinhadas com o desempenho almejado, torna-se possível 

perpetuar a organização de maneira salutar e constante, além de gerar benefícios para os 

stakeholders envolvidos (NOBRE; WALKER; RIBEIRO, 2019). 

Desta forma, o Planejamento estratégico (PE) revela-se imprescindível nesta trajetória 

organizacional, já que ele é o início de um processo que objetiva auxiliar nos andamentos da 

empresa, com o intuito de alcançar os objetivos e ter o controle do processo, tornando-o 

eficaz, garantindo uma boa execução (CROZATTI, 2010). 

É por meio deste planejamento que a organização pode estabelecer estratégias mais 

bem alinhadas com sua realidade, considerando todo o cenário envolvido, pois o mercado tem 

se revelado cada vez mais competitivo. Isso demanda o uso de estratégias tradicionais e 

modernas (JÚNIOR; MOTA; RIBEIRO, 2019). 

Com isso, o planejamento estratégico visa à otimização do processo de tomada de 

decisão de tal forma que seja possível a antecipação às mudanças advindas do mercado e que 

que podem influenciar na performance da organização. Ao passo em que o planejamento 

estratégico é adotado, a organização afasta-se do empirismo e aproxima-se do 

profissionalismo (CERTO; PETER, 2010; LIMA; RIBEIRO, 2018) . 

Ou seja, o planejamento estratégico faz uso de diversas ferramentas que são úteis na 

fase de diagnóstico para que de fato se conheça a situação atual da empresa e seja possível 

estabelecer objetivos, metas, indicadores e estratégias que sejam condizentes com a realidade 

da organização. É possível citar algumas: análise do ambiente interno, cinco forças de Porter, 

análise do macroambiente, fatores críticos de sucesso, matriz BCG, matriz GUT, matriz 

SWOT, matriz de Posturas Estratégicas, entre outras (JÚNIOR; RIBEIRO, 2019). 

Com isso, deve-se considerar que o planejamento estratégico é um processo 

administrativo que fornece uma base robusta, uma espécie de sustentação para que se possa 

orientar a organização rumo aos objetivos traçados, de maneira tal que se tenha um grau de 

interação estratégica entre os ambientes internos e externos para que o planejado seja algo 

realístico e exequível (OLIVEIRA, 2015; RIBEIRO; LEITE, 2021). 

 

2.2 Balanced ScoreCard (BSC)  

O Balanced Scorecard (BSC) é um sistema de gestão estratégica que as organizações 

utilizam de forma a esclarecer a visão estratégica, comunicar e relacionar os objetivos 
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organizacionais com medidas aplicáveis em toda a organização (KAPLAN; NORTON, 1992, 

1997). 

De acordo com Júnior e Golçalves (2019), o BSC é um método no qual as 

organizações projetam scorecards para monitorar os resultados chaves das estratégias 

escolhidas para alcançar os objetivos organizacionais no longo prazo. Permitindo a 

mensuração de atividades chaves que envolvam relacionamento com clientes, colaboradores e 

fornecedores e visualize processos, inovação e tecnologia, além dos resultados financeiros. 

Souza e Tammela (2019) complementam que o BSC é baseado em indicadores 

alinhados à estratégia, tendo como sua maior vantagem a comunicação entre visão e todos os 

setores, por meio de uma lógica que resulta em causa e consequência. 

Já para Basen (2020), o BSC é o sistema de informação de gerenciamento mais 

popular do mundo. É uma ferramenta que propõe à organização construir dentro de um mapa 

sua estratégia organizacional, sendo facilmente aplicado em qualquer organização, seja 

pública ou privada. 

 

O BSC traduz o processo envolvendo a estratégia em quatro perspectivas: financeira 

(lucratividade, retorno financeiro, etc), clientes (aumentar resultados, aceitação do produto ou 

serviço, etc), processos internos (novos produtos e serviços, atendimento ágil, etc), e 

aprendizado e crescimento (capacitar os colaboradores, incorporar a cultura, etc). Sendo 

assim, ressalta-se que o mesmo demanda contínuas análises para avaliações e feedbacks de 

todo seu sistema, ou seja, deve-se buscar, continuamente, alternativas para uma melhor 

evolução e aplicação (HOUQUE, 2014; RIBEIRO; LEITE, 2021; VIEIRA, 2008). 

Ele funciona como uma espécie de dashboard (painel de controle) para a organização 

que o aplica, sendo possível visualizar diversas perspectivas e, muitas vezes, detectar falhas 

de forma prévia de tal forma que permite definir rumos e entender para onde a empresa segue 

(KRAEMER, 2002). 

Com isso, frente ao cenário complexo que as organizações vêm enfrentando, o 

balanced scorecard emerge como uma ferramenta que auxilia nos desdobramentos dos 

objetivos desde o nível estratégico até o operacional, sem perder a perspectiva de conjunto 

dos objetivos estratégicos. Ao focalizar quatro dimensões (financeira, processos internos, 

clientes, e aprendizado e crescimento) importantes do desempenho organizacional, é possível 

um desdobramentos em medidas mais específicas que contemplem indicadores estratégicos 

que auxiliem no acompanhamento e mensuração dos resultados (KAPLAN; NORTON, 1992, 

1997; MAXIMIANO, 2017). 
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2.3 Gestão do Conhecimento (GC) 

O conhecimento tem se mostrado importante no mundo do trabalho, já que o fato de 

deter o conhecimento representa, de alguma forma, poder. As organizações almejam a 

continuidade de sua existência com base em seus métodos de produção, os quais são 

renovados, muitas vezes, a partir dos seus trabalhadores quando em busca de soluções para 

tornar as empresas cada vez mais competitivas (MARRAS, 2010). 

Em se falando de competitividade, o conhecimento tem se revelado imprescindível 

para o sucesso das organizações e, por isso, o mesmo não deve ser conservado somente no 

âmbito individual. Como ele é criado pelos indivíduos ou grupos, as organizações devem 

desenvolver estratégias para que se possa transmitir o conhecimento gerado à organização 

como um todo para que se tenha aprendizagem organizacional (PAULINO; RIBEIRO; LIMA; 

RIBEIRO-FILHO, 2020). 

Por meio da Gestão do Conhecimento (GC) é possível identificar e medir meios para 

se alcançar o melhor desenvolvimento da organização. Buscam-se as informações que os 

empregados e gestores têm usado para atingir os objetivos organizacionais. Em síntese, trata-

se de saber identificar quais são as competências necessárias à organização para que a mesma 

se desenvolva cada vez melhor (CÁCERES, 2018; RIBEIRO; LEITE, 2021). 

Para exercer uma gestão do conhecimento otimizada, é importante saber que o 

conhecimento é basicamente de dois tipos: tácito e explícito. Sendo o tácito intrínseco das 

pessoas (experiências, percepções, competências, etc) e o explícito é aquele conhecimento 

disponível e documentado (em manuais, fluxogramas, processos formalizados, etc). Para que 

seja possível a aprendizagem organizacional é fundamental que seja feita a gestão da 

interação entre os conhecimentos tácito e explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; SOUSA; 

RIBEIRO, 2018). 

A gestão do conhecimento (GC) é ferramenta ímpar quando se fala em 

sustentabilidade organizacional, pois no cenário contemporâneo o conhecimento é recurso 

estratégico e valioso (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; SENGE, 2018). 

Sob a luz da discussão apresentada, revela-se com distinta importância na GC o capital 

intelectual, pois o conhecimento do qual a organização precisa está com os empregados, 

sendo vital a identificação de como usar tal conhecimento em benefício de toda a empresa, 

além de contribuir com o aprimoramento dos conhecimentos que os funcionários já possuem 

para que se possa aplicá-los por completo no ambiente organizacional (PAULINO; RIBEIRO; 

LIMA; RIBEIRO-FILHO, 2020). 
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Porém, faz-se oportuno saber que a criação do conhecimento é resultado de um 

processo cíclico e contínuo, de tal forma que cada conhecimento é alicerce para um novo 

conhecimento a ser gerado no futuro. O referido processo é composto basicamente de quatro 

etapas: a socialização onde há o compartilhamento de conhecimento tácito entre indivíduos; a 

externalização onde se busca unir conhecimento tácito com explícito; a combinação que 

envolve arranjos de diferentes tipos de conhecimentos explícitos para gerar novos 

aprendizados; e a internalização que combina conhecimento explícito com tácito em uma 

espécie de aprender fazendo (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; SCATOLIN, 2015). 

Sendo assim, a gestão do conhecimento contribui para perpetuação das organizações já 

que por meio dela são estabelecidos procedimentos balizadores para a tomada de decisão no 

ambiente organizacional, o que torna possível otimizar o tempo de resposta para as diversas 

situações enfrentadas diariamente ao mesmo tempo em que se produz aprendizagem 

significativa ao contribuir com a dinâmica da interação e geração do conhecimento no meio 

organizacional. Tais procedimentos podem ser transmitidos e incorporados por toda a 

organização via aprendizagem organizacional resultado da implantação da gestão do 

conhecimento, tendo em vista que as decisões que são continuamente tomadas são resultado 

da capacidade que os indivíduos têm de se relacionar com as informações e analisá-las 

(CHOO, 2006; MARCH; SIMON, 1967; MOREIRA, 2010, 2011; RIBEIRO; LEITE, 2021). 

 

3 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como sendo pesquisa aplicada, do tipo descritiva e 

analítica, de abordagem qualitativa, com perspectiva temporal transversal, fazendo uso da 

estratégia de estudo de caso único, usando como técnica de coleta de dados a pesquisa 

documental, submetendo os dados e informações coletadas à análise de conteúdo e 

apresentação dos resultados de forma organizada em quadros, tabelas e esquemas 

representativos que auxiliaram na compreensão dos achados (BARDIN, 2009; CORAIOLA; 

SANDER; MACCALI; BULGACOV, 2013; CRESWELL, 2010; GIL, 2002, 2008; 

MARTINS; THEÓPHILO, 2009; TAKAHASHI, 2013; VERGARA, 2005, 2007; YIN, 2005). 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de estudo de caso único na empresa Real 

Inteligência em Negócios (pequena empresa que atua no ramo de consultoria e treinamento 

empresarial). Para isso, foram submetidos à análise apenas documentos com informações 

sobre o Planejamento Estratégico (PE) da empresa, sendo os mesmos utilizados para 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 479



 

 

descrever como se dá a Gestão do Conhecimento (GC) na organização (documentos 

elaborados, informações disponíveis no site oficial, relatórios gerenciais, banco de dados, etc). 

Foi feito uso de pesquisa documental para enriquecer e sanar as necessidades de dados 

e informações a serem analisadas para que se alcançassem os objetivos propostos. Os 

procedimentos de coleta respeitaram os critérios e orientações estabelecidas previamente para 

garantir o máximo de cientificidade durante a coleta (são descritos no Quadro 1 no tópico 

análise e discussão dos resultados). 

A pesquisa documental incluiu documentos com informações sobre o Planejamento 

Estratégico (PE) da empresa, onde foram analisados para extração de inferências a respeito do 

processo de concepção do mesmo, bem como para descrever como se dá a Gestão do 

Conhecimento (GC) na organização (práticas realizadas  de fato e documentadas). Não foram 

previstas quaisquer indagações aos sócios da empresa, todas as análises e inferências foram 

feitas com base nos documentos coletados. 

A técnica de análise de dados foi a análise de conteúdo e, para isso, os dados foram 

organizados, tabulados e categorizados de maneira que se pudesse realizar inferências do 

impacto sobre a empresa e seu desempenho. Também foram construídos quadros e tabelas 

necessários para apresentação das análises dos documentos advindos da pesquisa documental. 

A pesquisa atendeu aos preceitos éticos e legais enquadrando-se nas exigências legais 

de creditação de direitos autorais citando todos os autores e fontes utilizadas na construção e 

desenvolvimento da pesquisa e seus produtos finais (relatório, publicações, etc). Não foram 

divulgadas informações estratégicas da empresa, bem como todas as informações resultantes 

foram submetidas ao aval da organização objeto de estudo antes de qualquer divulgação. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste tópico são apresentados os resultados da pesquisa desenvolvida sobre o uso do 

planejamento com BSC e a relação com a gestão do conhecimento para subsidiar uma 

pequena empresa em suas práticas, rotinas e ações de forma a tornar-se perene ao longo do 

tempo. Para execução da pesquisa, foi estabelecido um protocolo de pesquisa para uso durante 

a coleta de dados de forma a garantir maior rigor e cientificidade ao estudo de caso único, 

conforme quadro 01, apresentado a seguir. 

 

Quadro 1. Protocolo de Pesquisa 

 

FONTE O QUE PROCURAR FOCO DE ANÁLISE 
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Documentos e 

relatórios 

gerenciais da 

empresa 

 

a) Planejamento Estratégico 

b) Mapa Estratégico 

c) Missão, Visão e Valores 

d) Objetivos e Metas 

e) Indicadores 

f) Cronograma de Execução 

g) Logomarca 

h) Portfólio de Serviços 

i) Horizonte temporal vislumbrado 

j) Concepção do Planejamento Estratégico (PE) 

k) Existência da Gestão do Conhecimento (GC) 

l) Processo de execução do Planejamento Estratégico (PE) 

m) Processo de Gestão do Conhecimento (GC) 

1) Processo de 

Concepção do 

Planejamento Estratégico 

(PE) 

2) Modelo de 

Gestão do Conhecimento 

(GC) 

3) Aderência ao 

Balanced ScoreCard 

(BSC) 

4) Processo de 

Execução e Controle do 

Planejamento Estratégico 

5) Processo de 

Execução e Controle da 

Gestão do Conhecimento 

(GC) 

6) Práticas reais de 

gestão do conhecimento 

e planejamento com uso 

de BSC 

Site e Redes 

Sociais da 

Empresa 

n) Planejamento do processo de comunicação organizacional 

Banco de 

Dados 

o) Procedimentos organizacionais 

p) Fluxogramas de processos 

q) Como se arquiva e transmite o conhecimento 

r) Como se adquire e seleciona o conhecimento 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

O protocolo de pesquisa permitiu coletar dados e conhecer a organização de maneira 

mais profunda e alcançar análises realísticas. As principais fontes de consulta e análise 

encontradas estão simplificadas na figura 1, apresentada a seguir. 

 

Figura1. Esquema das Principais Fontes Consultadas 
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Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Para iniciar as suas atividades, a organização elaborou seu planejamento estratégico no 

final de 2019, para um período de 05 anos, correspondente aos anos de 2020 a 2024, com 

diagnóstico, aplicações de ferramentas e utilização do BSC como metodologia principal do 

planejamento. Momento delicado, tendo em vistas o início da Pandemia da Covid-19 em 

março de 2020, poucos meses após início das atividades da empresa. 

Porém, o fato de terem iniciado suas atividades já com um planejamento estratégico 

pronto, permitiu que a organização conseguisse se adequar mais rapidamente ao cenário 

imposto. 

Whatsapp da Real: (86) 99443-1925 (contato, forma de atendimento, etc)

Youtube da real: Real Inteligencia em Negócios (vídeos, séries, entrevistas, lives, etc)

Linkedin da real: https://www.linkedin.com/company/realnegocios/ (postagens, publicações e etc)

Facebook da real: @realinteligenciaemnegocios (postagens, publicações, textos, etc)

Instagram da Real: @realnegocios (postagens, publicações, lives, etc)

Portifólio da Real: documento em pdf (apresentação e descrição dos serviços)

Planejamento Estratégico BSC da Real: Planilha Excel (mapa estratégico, missão, visão, valores, objetivos, 
metas, projetos, controle, etc)

Banco de Dados da Real: Google Drive (organização, documentos, memória, clientes, imagens, contratos, 
etc)

Google Meu Negócio da Real: https://realin.negocio.site/ (como localizar a empresa) 

Site da Real: https://www.realin.com.br/ (apresentação, textos publicados, serviços, sócios, etc)
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Ressalta-se que antes de iniciar a elaboração do planejamento estratégico, os sócios 

passaram por treinamentos, cursos, pesquisas e discussões para estabelecer o formato a ser 

utilizado pela organização. Por meio da metodologia do BSC, foi feito um mapa estratégico, 

portanto, o qual considerou todos os elementos planejados, constando a missão, a visão, os 

valores e objetivos estratégicos. Tendo sido desenhados em harmonia com a estratégia da 

empresa. A seguir, a figura 2 apresenta a missão, visão e valores da empresa. 

 

Figura2. Missão, Visão e Valores da Real Inteligência em Negócios 

 

 

Fonte: Real (2021). 

 

Na parte inicial do planejamento, a empresa se apresenta, bem como os canais de 

comunicação da mesa. Em seguida, encontra-se o mapa estratégico, o qual é dividido em 

metas e indicadores que contemplam todos os objetivos estratégicos previamente 

estabelecidos. Sendo que há um indicador para cada meta e um objetivo para cada ano da 

organização. 

Todo o planejamento foi baseado no BSC e feito em planilha do Excel, bem como o 

seu desdobramento. A figura 3 apresenta a planilha online de acesso ao planejamento 

estratégico da empresa. 

Missão: Transformar realidades por meio do conhecimento e da 
prática da Administração através de consultorias, treinamentos e 

projetos.

Visão: Ser referência regional na área de gestão atuando com inteligência em negócios por 
meio de consultorias, treinamentos e elaboração de projetos que permitam a gestores, 
profissionais, empresários e estudantes acesso ao conhecimento científico e funcional.

Valores:

1- Ética nos Negócios; 

2- Conhecimento; 

3- Inovação em Negócios; 

4- Qualidade em Serviços;

5- Responsabilidade Socioambiental
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Figura 3. Planejamento Estratégico da Real em Planilha Eletrônica 

 

 
 

Fonte: Real (2021). 

 

Como é possível observar no rodapé da figura 3, a planilha possui abas de organização 

do planejamento que foi elaborado constando: a) apresentação geral; b) mapa estratégico; c) 

desdobramento com objetivos, metas, indicadores e cronologia; d) projetos de 

responsabilidade direta de cada sócio (1-2-3-4-5); e) cronograma de acompanhamento e 

controle. 

Para melhor acesso de todos os sócios e para que fosse possível a gestão dos 

conhecimentos aplicados todos os dias e as revisões periódicas do documento, o mesmo foi 

upado no google drive da empresa para acesso online e contínuo. Na figura 4 é possível 

observar a organização do banco de dados da empresa feito no google drive. 

 

 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 484



 

 

Figura 4. Banco de Dados Geral da Real no Google Drive 

 

Fonte: Real (2021). 

 

Com a adoção do PE e da GC, as organizações passam a profissionalizar a gestão e 

estabelecer controles organizacionais embasados em fatos e dados, os quais contribuem com a 

aprendizagem da organização e gera um loop positivo intraorganizacional (LIMA; RIBEIRO, 

2018; NOBRE; WALKER; RIBEIRO, 2019; RIBEIRO, 2013). Tal fato colabora socialmente, 

pois, ao contribuir com a perpetuação das organizações, permite que os indivíduos que nelas 

laboram ou mantém relações comerciais possam vislumbrar ganhos estáveis e duradouros, 

sendo isso, externalidades positivas. 

Para a concepção do PE foram utilizadas diversas ferramentas, análises, metodologias 

e etc como: BCG, SWOT, Diagnóstico Estratégico, GUT, 5W2H, 5 Forças de Porter, 

Construção de Cenários, Brainstorming, Brainwriting,  Análise PEST, BSC, Matriz de 

Ansoff, etc. 

Frente ao cenário dinâmico potencializado pelo ritmo das mudanças e pela quarta 

revolução industrial, revela-se a importância de se pensar em maneiras de profissionalizar a 

gestão nas organizações, mais especificamente as pequenas empresas. Como apontado por 

Zarlega (2019), muitas pequenas empresas fecham nos primeiros anos de existência devido à 

falta de gestão profissional, entre outros fatores. Com isso, o presente estudo revelou-se 

oportuno na medida em que abordou o uso combinado do planejamento estratégico com BSC 

e a gestão do conhecimento como ferramentas estratégicas capazes de fomentar a perpetuação 

da empresa objeto de estudo. Podendo servir de base para outras organizações. 

           Durante a análise do planejamento de toda a empresa, verificou-se que a gestão do 

conhecimento está presente e de fato adotada como estratégia de suporte à decisão, 
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desenvolvimento de ações, formação e gestão da qualidade de parceiros, apoio a grupos de 

stakeholders, criação de conteúdo e cursos, desenvolvimento de palestras, participação em 

licitações, prestação de serviços em consultoria e treinamento, etc. A figura 5 apresenta a 

pasta do drive contendo os principais cursos e treinamentos desenvolvidos pela empresa no 

início de suas atividades. Durante a investigação, foi possível perceber que a organização 

suspendeu a execução dos cursos padronizados e focou na oferta de serviços de consultoria e 

treinamento personalizados em decorrência do cenário imposto pela pandemia. 

 

Figura 5. Banco de Dados de Cursos da Real 

 

 

 

Fonte: Real (2021). 

 

Ao se relacionar PE com GC as organizações podem colher frutos peculiares advindos 

das organizações que aprendem e, consequentemente, percorrer sua trajetória rumo à 

sustentabilidade organizacional (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; RIBEIRO; LEITE, 2021; 

SENGE, 2018). Pois, um planejamento bem estabelecido permite uma execução mais 
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alinhada à estratégia do negócio, bem como, ajustes necessários para atender às mudanças 

impostas pelo cenário, concorrentes, mercado, etc. 

Ao mesmo tempo, desenvolver gestão do conhecimento utilizando plataforma digital, 

permite que os envolvidos nas atividades da organização consigam manter-se em constante 

atualização e aprendizado de forma célere, a exemplo do modelo utilizado para criação e 

planejamento de cursos (ter um modelo padrão e o mesmo ficar disponível online para todos 

da empresa permite que qualquer atualização seja imediatamente adotada por todos, bem 

como, os arquivos dos cursos já criados servem de base/consulta e aprendizado aos novos). 

O portfólio da empresa (cursos, treinamentos, consultoria, assessoria, gestão de perfil 

comportamental, elaboração de projetos, recrutamento e seleção, etc) é apresentado no site 

principal, nas redes sociais e em encarte específico em pdf que é enviado aos parceiros e 

potenciais clientes por e-mail e whatsapp, ou mesmo entregue impresso quando são feitas 

reuniões presenciais. A figura 6 apresenta um recorte do portifólio disponibilizado aos 

clientes. 

 

Figura 6. Portfólio de Serviços da Real (recortes) 

 

 
 

Fonte: Real (2021). 
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O estudo aprofundado da relação entre Planejamento Estratégico BSC com a Gestão 

do Conhecimento, com base na análise dos documentos, mídias e ferramentas da empresa, 

permitiu conhecer em profundidade a realidade da empresa e propor ações que possam 

contribuir efetivamente com a sustentabilidade organizacional, ou seja, atuar positivamente 

sobre a rotina da organização objeto de estudo de tal maneira que reforce sua perpetuação ao 

longo do tempo. 

O site da empresa apresenta o layout claro e fluído, com informações sobre a mesma, 

serviços, localização, mídias, contatos, sócios, aspectos legais (empresa registrada e 

legalizada), além de um blog com publicações e textos de autoria própria baseados na 

experiência e conhecimento dos consultores, gerando mais uma base de aprendizagem 

organizacional e fonte de comunicação publicitária. A análise do PE e GC permitiu propor 

ações de aplicação combinada e personalizada para a Real Inteligência em Negócios. De 

maneira simplificada, a figura 7 apresenta as ações propostas. 

 

Figura 7. Propostas e Soluções para a Real 

 

 

Fonte: Real (2021). 

 

 Pesquisar organizações permite ampliar os conhecimentos acerca das atividades, 

estratégicas, ferramentas e práticas mais comuns, bem como as mais assertivas. Isso permite 

Padronizar Banco de Dados

•Numerar pastas e organizar por ordem alfabética

•Subpastas por ano e mês

•Conferir banco de dados 1x/mês e limpar

•Revisar modelos de documentos 1x/semestre

•Disponibilizar publicações técnicas dos consultores no site (artigos, livros, etc)

Revisar PE-BSC

•Revisar 1x/semestre

•Analisar contratação de estagiário (foco em gestão documental e banco de dados)

•Ampliar publicações técnicas (textos, artigos, etc)

•Criar rotina de publicações nas mídias

Desenvolver Empresa 

•Cumprir cronograma de controle

•Realizar os projetos já previstos

•Criar eventos e treinamentos online (expertise em lives, palestras e consultorias)

•Ofertar novo serviço de gestão de banco de dados digital(arquivos e documentos , 
etc)

•Parcerias com outras consultorias para indicação
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difundir conhecimento para outras empresas na medida em que se aprofunda e aperfeiçoa as 

que são estudadas/investigadas como estudo de caso. 

As pequenas empresas têm papel estratégico no desenvolvimento nacional e local, 

tendo em vistas que elas são o maior número de empresas presentes e atuando no Brasil e 

estão presentes em todas as cidades e estados da nação, gerando emprego, renda e 

capilarizando a produção nacional, chegando e atuando onde as grandes empresas são 

ausentes. Desenvolver pequenas empresas é desenvolver o país. Auxiliar uma empresa de 

consultoria a se desenvolver é algo simbólico, pois é um tipo de organização que existe e atua 

em prol da melhoria e perpetuação de outras, gerando externalidades positivas multiplicadas. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo principal deste estudo foi alcançado na medida em que foram feitas 

análises profundas e o estudo de caso único sobre a empresa Real Inteligência em Negócios 

(https://www.realin.com.br/) permitindo conhecer a realidade dela e estudar a relação entre o 

BSC aplico em seu planejamento estratégico e a gestão do conhecimento aplicada na empresa. 

Ter acesso amplo aos documentos da organização foi muito positivo para que fosse 

possível imergir na realidade da mesma já registrada, porém, o fato de não ter acesso 

presencial ou previsão de realização de entrevistas acabou por deixar algumas lacunas de 

entendimento sobre as práticas e como foram concebidas/pensadas e fato. 

Foram apresentadas algumas propostas para a empresa e entregue aos sócios para 

análise e consideração. Na figura 7 apresentou-se um resumo e escopo geral das mesmas para 

facilitar a compreensão. Sugere-se que a Real considere as propostas e sugestões apresentadas 

para sua próxima revisão do planejamento estratégico. 

Futuramente, espera-se que seja feito o estudo em outras organizações de pequeno 

porte para analisar e comparar as práticas adotadas, bem como compreender se as práticas 

adotadas pela Real são comuns ou raras nas organizações de pequeno porte. Que seja 

possível, ainda, analisar os desdobramentos e aplicações das propostas resultantes deste 

estudo na empresa pesqusiada. 
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CAPÍTULO 33 
 

Análise do conto "A bruxa do armário de limpeza" 
de Pierre Gripari sob a perspectiva da História das 
Mulheres 

 
Luciana Villani das Neves; Maria dos Remédios Lima Silva 

 
RESUMO: Essa pesquisa bibliográfica de abordagem exploratória e caráter 
qualitativo tem como objetivo geral colaborar com as questões atuais que 
envolvem a educação integral e transformadora para a formação humanizada 
de professores e estudantes. A partir da análise do conto de fadas moderno 
“A bruxa do armário de limpeza”, de Pierre Gripari, traremos discussões com 
base na historiografia referentes ao modo como os contos de fadas 
contribuem na manutenção e reprodução dos papéis sociais dos indivíduos, 
com centralidade na criação do mito da bruxa, que esconde o apagamento da 
memória de inúmeras mulheres que foram perseguidas, violentadas e mortas 
no período da grande caça às bruxas. Os referencias teóricos escolhidos 
partem da crítica da História, com ênfase nos Estudos Culturais e 
Epistemologias Feministas, tendo como resultado a possibilidade de 
ressignificar esse gênero literário. 
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INTRODUÇÃO 

Bruxa vagabunda 

Cuide bem de sua bunda! (GRIPARI, 1988, p. 130). 

E foi assim que a bruxa do armário de limpeza da casa do Sr. Pierre despertou. Despertá-

la implica a necessidade em estabelecer um olhar crítico e atento, que desnaturaliza os padrões 

mais sutis, quando defendemos com seriedade leituras que contribuem na constituição da 

formação humanizada (ou não) de leitores infantojuvenis.  

O modo como o autor Pierre Gripari constrói a narrativa do conto “A bruxa do armário 

de limpeza” e caracteriza a personagem bruxa foi o problema que motivou essa pesquisa, ao 

trazer um enredo que carrega simbolicamente forte preconceito contra as mulheres e suas 

histórias de luta e resistência,  além de contribuir com a reprodução da intolerância e do 

apagamento histórico de milhares de vozes femininas violentadas, oprimidas ou que morreram 

queimadas sob a acusação de bruxaria. 

No Brasil contemporâneo “A bruxa do armário de limpeza” poderia representar milhares 

de mulheres de diferentes perfis: negras, indígenas, brancas, domésticas, diaristas, donas de 

casa, idosas, refugiadas, trabalhadoras, trans, enfim, mulheres que carregam as marcas da 

violência física, moral, psicológica, patrimonial, sexual etc. e cujo lugar ainda se mantém 

restrito à cozinha, lavanderia ou quartinho de empregada. 

A escolha desse conto originou-se da nossa participação em um curso de formação de 

professores inserido no Programa Ler e Escrever, ministrado pela Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo (SEDUC/SP)1, de forma descontextualizada e a-histórica, ao desconsiderar 

completamente a dimensão ética da didática. 

Rios (2009) enfatiza que a dimensão ética é fundante para o trabalho educativo, porque 

ela traz a significação e o sentido da docência quando o professor é capaz de se questionar 

porque e para que ensina, ao considerar os valores e princípios que fundamentam suas ações e 

práticas educativas. Nesse sentido, contextualizar e historicizar os conteúdos deve fazer parte 

das rotinas e planejamentos dos professores/as a fim de dirimir a reprodução das desigualdades 

e dos preconceitos. 

Ter domínio rigoroso e seguro do saber referente à área de conhecimento de sua 

formação é algo que diz respeito a apenas uma das dimensões do trabalho docente – 

a dimensão técnica. Se não se consideram as outras dimensões – estética, política e 

ética – não se pode fazer referência a um trabalho competente do professor. (RIOS, 

 
1 Ver: LOMBA, Kátia e WEISZ, Telma. Reescrita de textos: aprofundando a compreensão de uma prática. 

Programa Ler e Escrever. Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, São Paulo, s/d. Disponível em: 

https://youtu.be/w4F8PB2kDT8 Acesso 02 jun 2021. 
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2009, p. 17). 

Vasconcelos (2011) ao amparar-se na teoria de Vygostsky, é enfático ao afirmar que a 

aprendizagem humana é mediada culturalmente, desse modo, ela ocorre por meio dos 

instrumentos culturais físicos e simbólicos. 

 Entendemos que é justamente essa “simbologia” que perpetua uma ideologia 

preconceituosa e que ainda se encontra impregnada nos contos de fadas, sejam eles tradicionais 

ou modernos. 

[...] ao analisarmos as causas da aprendizagem, temos de nos remeter a tudo aquilo 

que, de alguma forma, acaba interferindo nela. Na perspectiva dialética, o 

conhecimento de um objeto se dá por um sujeito concreto, em uma realidade também 

concreta, portanto localizada, datada, histórica. (VASCONCELLOS, 2011, p. 50). 

Assim, além do olhar atento para com a seleção de obras que constituem os leitores 

infantojuvenis, nossa pesquisa inclui também a discussão sobre a necessidade de que elas sejam 

contextualizadas, historicizadas e ressignificadas durante as formações de professores. 

Cabe ressaltar que encontramos problemas referentes à tradução do conto impresso aqui 

no Brasil, cujo original em francês sofreu alterações, fato que aumentou a discriminação já 

existente na obra original. 

Apesar de Gripari2 ser descrito por Colomer (2003) como  um autor da nova fantasia 

literária infantil ao escrever anticontos, essa pesquisa entende que  a proposta irônica e 

humorística do autor no conto analisado, reproduz parte dos valores que os contos de fadas 

tradicionais vêm preconizando ao longo dos séculos, dentre eles: a heteronormatividade, o lugar 

social secundarizado e de submissão das mulheres, o poder do patriarcado, a exaltação de um 

padrão de beleza único e a valorização dos bens materiais (joias, moedas de ouro, pedras 

preciosas, castelos, títulos de nobreza) como paradigma dos vencedores. 

Nesse sentido, entendemos que a relevância desse artigo justifica-se pois a percepção 

acurada sobre o cotidiano implica relacionar o quanto os contos de fadas (sejam eles tradicionais 

ou modernos), podem contribuir para manter o imaginário sexista, esconder memórias e 

reproduzir os papéis sociais de gênero, raça e classe, inclusive com viés mercadológico, visto 

que esse gênero literário ocupa um grande prestígio no mercado editorial desde a mais tenra 

infância, inclusive dentro dos currículos escolares.  

 
2 Pierre Gripari nasceu na França em 1925 e faleceu aos 65 anos, era filho de pai grego e mãe francesa que 

morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Foi partidário do comunismo até os 30 anos, quando se uniu às 

forças de extrema-direita e logo posteriormente desinteressou-se pela política, enquanto zombava das religiões. 

Ele foi considerado um autor versátil e ao longo da vida escreveu obras em diferentes gêneros literários: romance, 

teatro, poesias, ensaios e livros infantis. Era tido como um escritor irônico, indiferente e que recusava seguir as 

normas e as regras de decoro. Em 1963 lançou suas primeiras obras: uma peça de teatro e uma autobiografia, mas 

se tornou conhecido do público por suas obras destinadas às crianças, sendo a mais conhecida “Contos da Rua 

Brocá”, de 1967, conforme Le Petit Lecteur (2021). 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 495



A análise do conto “A bruxa do armário de limpeza” tem por objetivo geral colaborar 

com as questões atuais que envolvem a educação integral e transformadora para a formação 

humanizada de professores e estudantes. Para isso, estabelecemos como objetivos específicos: 

questionar a reprodução dos papéis sociais transmitidos pelos contos de fadas e vivenciados por 

homens e mulheres ao desnaturalizar fatos cotidianos; resgatar o compromisso do direito à 

memória das mulheres apagadas pela História Oficial a partir da análise do mito da bruxa; 

refletir sobre a importância em contextualizar a historicidade dos conteúdos abordados nas aulas 

e nas formações de professores. 

 

METODOLOGIA 

Nesse trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada para análise do conto “A bruxa do 

armário de limpeza”, de Pierre Gripari, segundo Severino (2017), foi a abordagem exploratória 

de caráter qualitativo, desenvolvida por meio de estudo bibliográfico de obras que dialogam 

com o tema estudado a partir da perspectiva crítica da História e do compromisso do dever de 

memória.  

A pesquisa bibliográfica é o levantamento ou revisão de obras publicadas sobre a 

teoria que irá direcionar o trabalho científico o que necessita uma dedicação, estudo e 

análise pelo pesquisador que irá executar o trabalho científico e tem como objetivo 

reunir e analisar textos publicados, para apoiar o trabalho científico. (SOUSA; 

OLIVEIRA; ALVES, 2021, p. 66). 

Tendo em vista que intencionalmente essa pesquisa não partiu da Psicanálise para 

análise dos contos de fadas, visto que essa área do conhecimento, conforme aponta Colomer 

(2003), defende de forma positiva o efeito dos contos para o amadurecimento afetivo das 

crianças e estimula a criação de representações para construção da personalidade pautados nos 

valores educativos do folclore, o critério para a escolha dos autores e obras que contextualizam 

nosso trabalho propõem uma reflexão crítica, contextualizada e historicizada acerca da História 

das Mulheres, da criação do mito da bruxa e dos contos de fadas. 

A revisão bibliográfica foi realizada por meio de fontes primárias como livros e artigos 

científicos encontrados a partir de palavras-chave (principalmente: bruxa, contos de fadas, 

Contos da Rua Brocá, Pierre Gripari) nas Línguas Portuguesa e Francesa. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Essa pesquisa foi baseada em autores que dialogam criticamente com os assuntos: 

contos de fadas, história das mulheres e formação de professores, a fim de colaborarem com 
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nossa análise referente ao conto “A bruxa do armário de limpeza”, de Pierre Gripari (1988, 

2008).  

Para cada um dos temas abordados, os diversos autores têm como ponto de partida o 

princípio ético contextualizado e historicizado como norteadores para suas discussões sob a 

perspectiva dos Estudos Culturais e das Epistemologias Feministas. 

Na temática que aborda os contos de fadas, nossos referenciais escolhidos foram 

Cimetta e Leão (2019), Silva (2008) e Valente e Vasconcelos (2019). 

Tais autores abordam os contos de fadas sob a perspectiva crítica da História, ao 

defenderem que esse gênero literário cumpre sua função de reproduzir a xenofobia e a 

misoginia, na intenção de normatizar os papéis sociais que cada indivíduo deve cumprir. 

Discorrem ainda sobre a centralidade do homem branco, rico, cristão e europeu, ao tecer os fios 

que controlam a maneira de conceber o mundo segundo sua vontade e necessidade, 

culpabilizando “o outro” (mulheres, imigrantes, ateus, escravizados, indígenas, trabalhadores, 

negros, desocupados etc.) como responsável por todo caos e imoralidade instaurado na 

sociedade. 

Dessa forma, Silva (2008) disserta sobre o papel do outro (judeus, ateus e árabes) como 

aquele que sofre a intolerância sendo a principal vítima do eurocentrismo e do cristianismo, 

mas retratado nos contos de fadas como o vilão malvado, visto a intenção em pulverizar no 

senso comum uma imagem deturpada desses indivíduos,  

Cimetta e Leão (2019) e Valente e Vasconcelos (2019) partem da análise das 

Epistemologias Feministas para justificar a manutenção de valores típicos do patriarcado que 

são naturalmente aceitos nesse gênero literário que esconde, entre tantos fatores, a 

heteronormatividade, a submissão das mulheres perante os homens, o conformismo na luta de 

classes e a imposição de um modelo de beleza único. 

Trazemos também Colomer (2003) que trata historicamente o modo como surgiu e 

desenvolveu-se a literatura infantil ao longo do tempo. A autora cita diferentes abordagens ao 

apresentar diversos gêneros literários direcionados ao público infantojuvenil, destacando as 

diferentes perspectivas: histórica, psicanalítica, dos estudos culturais, sociológicas e 

antropológicas. No entanto, em função do recorte de nossa pesquisa, recorremos a ela somente 

no que se refere à historicidade dos contos de fadas e alguns de seus desdobramentos. 

Corrobora com nossa análise Savi Neto (2019) ao trazer os conceitos de dever da 

memória e justiça histórica, incluindo como fundamental o compromisso que a Educação deve 

ter ao historicizar de forma crítica as memórias do sofrimento acumulado das vítimas ao longo 

da História,  como contraponto ao esquecimento e apagamento daquilo que não convém à lógica 
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do mercado. 

[...] a relação entre dever de memória e emancipação é para o evitamento da 

permanência da barbárie na sociedade esclarecida. [...] Para tanto é necessário 

identificar e compreender quais as formas pelas quais a sociedade burguesa se 

apropria e reforça a lógica de esquecimento daquilo que não se enquadra dentre as 

prioridades do mercado e administra a sociedade a partir de interesses econômicos, 

impondo obstáculos às possibilidades do “saber recordar” necessário para pensar-se 

em justiça. [...] A humanização do humano, entendida como objetivo principal do 

projeto educacional, somente se dá – entenda-se como comprometida com a justiça – 

quando a memória do sofrimento está na base de sua estruturação. (SAVI NETO, 

2019, p. 123). 

Trouxemos também as análises críticas de Perrot (2017), Chollet (2018) e Federici 

(2017) para discutirem o modo como a historiografia oficial tenta esconder a apagar as 

memórias de luta e resistência femininas, sempre associando às mulheres aos fenômenos da 

natureza, ao histerismo, sentimentalismo e irracionalismo, características que as tornam 

degeneradas e inconsequentes por natureza. 

Especificamente Chollet (2018) e Federici (2017) contextualizam e historicizam o 

grande período de caça às bruxas, que perseguiu, torturou e matou milhares de dezenas de 

mulheres como meio para justificar as atrocidades causadas pelos homens (traição, estupro 

etc.), normatizar o comportamento das mulheres, controlar o acesso delas às esferas mais altas 

do poder e promover o descarte daquelas que não eram economicamente viáveis durante a 

período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. 

Incluímos ainda alguns índices sobre violência doméstica retirados da pesquisa de 

Bueno et al (2021) para situar as opressões sofridas pelas mulheres no Brasil em 2020 e 

deixamos alguns referenciais como opções para o trabalho educativo que rediscutem o papel 

dos contos de fadas e do mito da bruxa, na intenção de desconstruir paradigmas, dentre eles: 

Martins (2016), Ramalho (2001), Valente e Vasconcelos (2019), Brito (2017) e Cimetta e Leão 

(2019). 

Ainda contamos com a contribuição de Rios (2009) e Vasconcellos (2011) na defesa de 

uma prática didática e formativa para professores pautada na ética, na história e na 

contextualização dos conteúdos como forma de emancipação humana ao romper com a 

reprodução das desigualdades e dos preconceitos. 

O conto de fadas como ferramenta para manter a ordem social 

Inicialmente, antes de discorrermos sobre o gênero literário conto de fadas, é preciso 

definirmos o conceito de infância e sua relação com a literatura infantil. Surgido no século 

XVII, o conceito de infância  passou a ser entendido pelo reconhecimento de algumas 

necessidades específicas das crianças em relação aos adultos, incluindo posteriormente a 
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aprendizagem delas. Foi essa função educativa, segundo Colomer (2003), que possibilitou no 

século XVIII a difusão e a aceitação social de uma literatura destinada ao público 

infantojuvenil, cuja indústria de livros começou a florescer após 1850, com enorme expansão 

100 anos depois. 

Nos livros infantis, mais do que na maioria dos textos sociais, se reflete a maneira 

como uma sociedade deseja ser vista, e pode-se observar que modelos culturais 

dirigem os adultos às novas gerações e que itinerário de aprendizagem literária se 

pressupõe realizem os leitores, desde que nascem até sua adolescência. (COLOMER, 

2003, p. 14). 

É nessa efervescência de um novo conceito de infância e o estabelecimento de novos 

modelos culturais que nasceu no século XVII, o gênero literário conto de fadas, precursor da 

literatura infantil como a conhecemos atualmente. Conforme Silva (2008) e Cimetta e Leão 

(2019), esse gênero surgiu durante o reinado de Luís XIV, com a edição dos “Contos da Mamãe 

Gansa”, em 1697, de Charles Perrault, ao adaptar diversas narrativas folclóricas de tradição oral 

colhidas entre camponeses e serviçais.  De acordo com as regras e modismos relacionados à 

forma e ao conteúdo correntes nos salões literários franceses, Perrault suprimiu e apagou parte 

da memória desses relatos de fatos que descreviam exemplos de canibalismo, sexo grupal e 

incesto, na intenção de tornar a leitura mais palatável ao público infantil e a moldar a moral e 

os valores burgueses que estavam em ascensão naquele período, na constituição do imaginário 

coletivo.  

Por meio da reutilização, tanto da literatura originada na adaptação dos clássicos que 

compunham o acervo cultural da classe dominante, como dos contos de fadas que 

circulavam entre o povo dominado, a moral foi utilizada na educação elaborada pelo 

capitalismo burguês com o objetivo de atingir a nova sociedade que se fixava no 

século XVI. [...] a publicação da coletânea de Perrault em 1697 desencadeou esse 

processo, fazendo com que os contos, antes compostos pela rejeição do camponês às 

condições de trabalho, passassem a transmitir valores que limitavam esse povo a um 

determinado papel em sociedade. (CIMETTA E LEÃO, 2019, p. 204). 

Ao longo do tempo outros autores consagraram-se nesse gênero literário como os 

Irmãos Grimm e Andersen, cujas narrativas apesar de produzidas em épocas diferentes, 

guardavam um fundo histórico comum dos fatos, que segundo Silva (2008), deveriam transmitir 

as crenças a serem seguidas. Dentre essas crenças, o autor enfatiza a ameaça do “outro”, que a 

partir de uma visão hegemônica de caráter fundamentalista e religiosa, criada pela Igreja 

Católica durante a Idade Média, elegeu os “inimigos do cristianismo”. Para tanto, a intolerância 

disfarçada sob o véu de acusações como perversão, feitiçaria e canibalismo, condenou pagãos, 

judeus e muçulmanos, como analisado por Silva (2008), nos contos da Chapeuzinho Vermelho, 

João e Maria e Barba Azul, respectivamente.  Segundo esse autor, vários contos de fadas 

incluíam esses personagens como forma de reproduzir no imaginário coletivo o quão ameaçador 

era esse “outro”. 
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[...] os vilões compartilham elementos comuns entre si, elementos estes associados ao 

“Outro” medieval e que demonstram como a propaganda da Igreja Católica contra os 

não-cristãos penetrou na mentalidade popular, influenciando suas narrativas e, 

consequentemente os contos de fadas. Um legado de ódio e intolerância que 

demonstra que a atmosfera de sonhos dos contos de fadas é alicerçada sobre um 

passado real de pesadelos. (SILVA, 2008, p. 16-17). 

Outro ponto relevante para nossa discussão levantado por Valente e Vasconcelos (2019) 

refere-se à maneira como os contos de fadas lidam de forma conflituosa e antagônica com a 

questão de gênero, visto que as histórias vão inculcando inconscientemente e de forma ambígua, 

padrões de comportamento nas crianças durante a primeira infância. Para Valente e 

Vasconcelos (2019, p. 28), as crianças aprendem que “garotas devem ser recatadas e garotos 

devem lutar com dragões para conquistar a princesa”, deste modo, reproduzem  contextos de 

outra época e realidade social, ao criar estereótipos com base nos  príncipes (homens fortes, 

valentes, corajosos, salvadores, viris) e princesas (mulheres puras, submissas, belas, ingênuas, 

frágeis). No conto de fadas, as personagens servem como “exemplos de perfis previamente 

selecionados para atuarem na sociedade  através de um comportamento esperado”, como nos 

contos de Branca de Neve, Cinderela e a Bela Adormecida. (VALENTE E VASCONCELOS, 

2019, p. 24).  

[...]  os contos de fadas atuarão como instrumento para corroborar a hipótese de que o 

sistema tradicional de divisão de tarefas é institucionalizado nas crianças desde o 

início de suas vidas, durante sua fase de aprendizado e em sua construção e 

assimilação de valores. (VALENTE E VASCONCELOS, 2019, p. 26). 

A bruxa malvada dos contos de fadas sob a perspectiva histórica 

A História Oficial, segundo Perrot (2017), frequentemente exclui as mulheres, tanto no 

nível do relato quanto na seleção das fontes de pesquisa que refletem o monopólio masculino. 

O “ofício do historiador” é um ofício de homens que escrevem a história no 

masculino. Os campos que abordam são os da ação e do poder masculinos, mesmo 

quando anexam novos territórios. Econômica, a história ignora a mulher improdutiva. 

Social, ela privilegia as classes e negligencia os sexos. Cultural ou “mental”, ela fala 

do homem em geral, tão assexuado quanto a Humanidade. Célebres – piedosas ou 

escandalosas - , as mulheres alimentam crônicas da “pequena” história, meras 

coadjuvantes da História! (PERROT, 2017, p.197, grifo da autora). 

A figura da mulher, sobretudo no século XIX, pode ser entendida historicamente de 

forma ambígua: na figura da mãe enquanto potência civilizadora ou como potência sedutora 

romantizada de Eva: “A mulher, origem do mal e da infelicidade, potência noturna, força das 

sombras, rainha da noite, oposta ao homem diurno da ordem e da razão lúcida (...)”, conforme 

aponta Perrot (2017, p. 178-179), visto que o racionalismo nesse período definiu o lugar de 

cada um, cabendo às mulheres a maternidade e o espaço privado da casa. 

Perrot (2017) define que nessa época o discurso centrado na mulher ocorria de forma 

repetitiva e obsessiva associando-a aos elementos da natureza com ares macabros. Essa 
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comparação entre natureza e feminino, criou diversas imagens e atributos como por exemplo: 

a mulher-fogo que subverte a ordem familiar e burguesa, dada às paixões românticas, neurótica, 

filha do diabo, histérica e sucessora das feiticeiras; a mulher-água, inspiração dos poetas e 

guerreiros, dócil e passiva, amorosa e submissa; a mulher-terra, potência civilizadora, símbolo 

da moral e da fecundação, aquela que deseja ser penetrada e semeada como a terra; e a mulher-

matriz, a idosa cuja idade está associada à morte, ao cemitério, à lua e aos ritos fúnebres. 

Essas imagens povoam nossos sonhos, irrigam nosso imaginário, tramam a literatura 

e a poesia. Pode-se amar sua beleza, mas recusar sua pretensão de também contar a 

história das mulheres, mascarada sob os traços de uma dramaturgia eterna [...] e de 

uma simbologia congelada no jogo de papéis e das alegorias. É preciso desprender-se 

delas, pois moldam a história dentro de uma visão dicotômica do masculino e 

feminino: o homem criador/ a mulher conservadora, o homem revoltado/ a mulher 

submissa [...]” (PERROT, 2017, p. 200). 

A partir dessa abordagem, não há como desconsiderar a criação da figura da bruxa, 

difundida largamente nos contos de fadas, como uma das formas de representação do 

imaginário coletivo que invoca os poderes ocultos e místicos das mulheres, sem relacioná-la 

com os mitos e as imagens criadas como resultado do medo e do desejo dos homens em 

controlar e normatizar o comportamento feminino. Porém, não se pode perder de vista de que 

a grande caça às bruxas que tomou corpo nos séculos XVI e XVII foi um estratagema necessário 

à transição do feudalismo para o capitalismo, a partir da acumulação primitiva do capital 

representado principalmente pela privatização da terra, de modo que, tanto a perseguição às 

bruxas quanto o tráfico de escravos e os cercamentos, constituíram “um aspecto central da 

acumulação e da formação do proletariado moderno, tanto na Europa como no Novo Mundo”, 

Federici (2017, p. 30). 

Na visão de Chollet (2018), a História Oficial nega que a caça às bruxas tenha sido um 

evento de hostilidade contra as mulheres, ao empreender uma guerra misógina pautada pelo 

medo que o espaço social fosse ocupado pelas mulheres, porque apesar de vários homens terem 

sido executados sob acusação de bruxaria, não eram considerados tão perigosos quanto às 

mulheres, já que não possuíam a mesma malícia delas, que doentes de corpo e alma e animadas 

pela luxúria, eram presas fáceis das promessas do Diabo. A conotação do termo bruxa, segundo 

tal autora, determinou a falsa imputação e a pior marca da infâmia que relegou à tortura e à 

morte dezenas de milhares de mulheres ao longo da História. A maioria das vítimas eram 

camponesas e isso talvez justifique a indiferença dos historiadores, pois: 

[...] a eliminação das bruxas das páginas da história contribuiu para banalizar sua 

eliminação física na fogueira, sugerindo que foi um fenômeno com um significado 

menor, quando não uma questão de folclore. (FEDERICI, 2017, p. 290). 

No entanto, Chollet (2018) encontrou relatos de mulheres das classes mais abastadas 
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que também foram acusadas de bruxaria, visto às disputas políticas como forma de atingir o 

adversário. Independente da classe social a que pertenciam, as mulheres enfrentavam muitas 

vezes sozinhas uma estrutura masculina de poder a qual estavam submetidas, composta por 

juízes, inquisidores, padres ou pastores, torturadores, carrascos e ainda sem o apoio dos homens 

da família, que em alguns casos, apoiavam os acusadores. 

Chollet (2018) e Federici (2017) estabelecem que o marco para a retomada das páginas 

da História, como forma de resgate da memória dos episódios atrozes referentes ao período da 

grande caça, ocorreu devido à identificação do movimento feminista com as bruxas, tornadas 

símbolo da revolta feminina. Matilda Joslyn Gage,  em 1893, preconizava que ao invés da 

palavra “bruxa” deveríamos ler “mulheres”, a fim de compreendermos a dimensão da crueldade 

imposta pela Igreja a essa parte da humanidade. 

As feministas reconheceram rapidamente que centenas de milhares de mulheres não 

poderiam ter sido massacradas e submetidas às torturas mais cruéis se não tivessem 

proposto um desafio à estrutura de poder. Também se deram conta de que essa guerra 

contra as mulheres que se manteve durante um período de pelo menos dois séculos, 

constituiu um ponto decisivo na história das mulheres na Europa, o “pecado original” 

no processo de degradação social que as mulheres sofreram com a chegada do 

capitalismo, o que conforma, portanto, como um fenômeno ao qual devemos retornar 

de forma reiterada se quisermos compreender a misoginia que ainda caracteriza a 

prática institucional e as relações entre homens e mulheres”. (FEDERICI, 2017, p. 

291-292). 

Diferente do que circula e constitui o senso comum, embora exista a impressão de que 

a Idade Média foi o ápice da perseguição às bruxas na Europa, Chollet (2018) afirma que as 

grandes caças ocorreram no período da Renascença, por volta de 1440 e ganharam força a partir 

de 1560, com execuções ainda no século XVIII, ou seja, as mulheres-bruxas também foram as 

vítimas da modernidade. E acrescenta que, embora sejam responsabilizados apenas o fanatismo 

religioso e os inquisidores católicos como sendo os maiores perseguidores, é preciso incluir as 

cortes civis formadas por juízes laicos que apresentaram grande número de condenações e os 

protestantes, que sob o véu da racionalidade, também foram algozes nas execuções às bruxas. 

Chollet (2018) e Federici (2017) entendem que  a disseminação massiva do mito da 

bruxa, ocorrido aproximadamente em 1454, passa por incluir a invenção da prensa e de 

operações midiáticas embasadas em sermões, livros e formas de representação, que em 1497, 

culminaram na publicação do livro “O martelo das bruxas” ou “Malleus maleficarum”, com 

mais de 30 mil exemplares espalhados por toda Europa. Essa obra normatizava e especulava as 

formas de identificação daquilo que os autores entendiam por bruxa, bruxaria, feitiçaria e 

magia. Foi um livro inclusive utilizado por juízes como embasamento para as sentenças e 

responsável pela nova vocação dos demonólogos, abrindo um novo filão editorial na época. 

Nos séculos XVI e XVII, as caças às bruxas que ocorreram na Europa contavam com 
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processos baseados em acusações extravagantes como: voo noturno para participação das 

mulheres em sabás ou pacto e cópula com o Diabo. Igualmente, a primeira representação de 

uma mulher voando em uma vassoura, segundo Chollet (2018), apareceu de maneira jocosa na 

margem do manuscrito de Martin Le Franc, “Le champion de dames”, em 1441-1442. 

Na diabolização das mulheres sob a marca da bruxa também estava inscrito o 

antissemitismo: sabás, sinagogas das bruxas, nariz curvo, a suspeita de que os judeus 

conspiravam para destruir a cristandade, ou seja, havia um forte paralelo entre misoginia e 

antissemitismo. Para se ter uma dimensão do grau das perseguições daquele período, nos 

processos judiciais sob acusação de bruxaria, as mulheres representavam 80% e, desse 

montante, 85% delas eram condenadas, com relatos de torturas terríveis: 

[...] corpos desarticulados pelo uso de cordas, queimaduras por assentos de metal 

aquecidos, ossos das pernas quebrados por botinadas. Os demonólogos 

recomendavam não se deixar abalar pelas lágrimas, atribuídas a um truque diabólico 

e forçosamente falso. [...] Os torturadores aproveitavam da dominação absoluta que 

exerciam sobre as prisioneiras e davam liberdade à vazão de seu voyeurismo e 

sadismo sexual. A isso juntava-se os casos de estupro promovidos pelos guardas, 

quando uma prisioneira era encontrada estrangulada dentro da cela, dizia-se que o 

Diabo veio retomar sua serva. (CHOLLET, 2018, p. 19)3. 

Para essa autora, os quatro principais motivos que deflagraram o grande período de caça 

às bruxas podem ser explicados em função de:  

- Um golpe contra qualquer forma de independência feminina, pois grande parte das 

acusações de bruxaria recaíam sobre as mulheres solteiras e viúvas que não estavam 

subordinadas a nenhum homem e, em uma época em que as mulheres eram vedadas ao acesso 

no mundo do trabalho, elas tornavam-se um infortúnio para a economia, então queimá-las seria 

uma boa solução;  

- A criminalização da contracepção e do aborto, visto que as bruxas eram consideradas 

antimaternidade, porque muitas delas eram curandeiras e conselheiras que ajudavam as 

mulheres a impedir ou interromper uma gravidez; o crime de infanticídio também imputado às 

bruxas, acusadas de devorarem os cadáveres das crianças nas cerimônias do sabá;  

- A promoção de um olhar negativo sob a figura da mulher idosa transmitida sob 

diversos aspectos: ao inferir a ela uma aparência repugnante e o caráter perigoso relativo à 

sabedoria que possuía; a falta de acesso da mulher ao trabalho remunerado como meio de 

subsistência, fato que a relegava à mendicância quando idosa caso ela não contasse com o 

 
3 Livre tradução: Le corps désarticulé par l´estrapade, brûlé pardes sièges en métal chauffé à blanc, les os des 

jambés brisés par les brodequins. Les démonogues recommandent de ne pas se laisser émouvir par les larmes, 

atribuées à une ruse diabolique et forcement feintes. [...] Les tortionnaires jouissent de la domination absolue qu’ils 

exercent sur les prisionnières; ils peuvent donner libre cours à leur voyeurisme et leur sadisme sexuel. S’y ajoutent 

les viols par les gardiens: lorsqu’une détenue est retrouvée étranglée dans son cachot, on dit que le Diable est venu 

reprendre sa servante”. (CHOLLET, 2018, p. 19). 
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auxílio dos filhos ou familiares; a crendice que durante a menopausa a mulher tornava-se mais 

ameaçadora ao possuir maior controle sobre sua sexualidade, o que a impelia a copular com o 

Diabo;  

- O apagamento da medicina alternativa manipulada pelas curandeiras com o advento 

da Ciência Moderna, que nutria profundo desprezo à tradição ancestral feminina e contribuiu 

na construção e difusão de uma visão de mundo pautada na figura da mulher como histérica, 

irracional e sentimental, visto que os médicos oficias em ligação direta com a caça às bruxas, 

aniquilaram facilmente suas concorrentes.  

O grande período de caça às bruxas na Europa, ao condenar e matar as mulheres, serviu 

também para que: os homens se livrassem das esposas, das amantes, e ainda, para se vingarem 

daquelas que eles haviam seduzido ou estuprado; normatizou os comportamentos femininos 

considerados inadequados como responder aos vizinhos, falar alto, possuir personalidade forte, 

ter aparentemente mais liberdade na sexualidade, reunir-se com amigos; justificou fatos 

imprevistos ao incriminar as mulheres como bode expiatórios por fatos ocorridos para além do 

cotidiano delas; provocou linchamentos, suicídio e mortes na prisão de mulheres acusadas de 

bruxaria; promoveu acusações, execuções em massa e extermínio de linhagens femininas 

inteiras pela crendice que bruxaria constituía uma condição de hereditariedade. As acusações e 

execuções eram legitimadas pela prova do banho, realizada para comprovar se a mulher era 

praticante de bruxaria ou não, que constava em atirá-la na água: “caso ela afundasse era 

inocente; se ela flutuasse, era considerada bruxa e deveria ser executada”. (IBIDEM, 2018, p. 

17)4. 

Para termos uma melhor dimensão do que representou o apagamento desse período 

histórico, seguem alguns relatos de bruxas/mulheres citadas por Chollet (2018), vítimas da 

barbárie provocada pelo grande período de caça às bruxas: execução de 368 mulheres, em 

diversas vilas próximas de Tréves, entre 1587 e 1593; morte de Digna Robert, que foi capturada, 

queimada e exposta publicamente em 1565 na Bélgica, ao ser responsabilizada pelo naufrágio 

de um navio; empalamento de Jeanne Noals, em 1619, na França, acusada de fazer parar de 

funcionar um moinho de vento; 30 mulheres que em 1649, na Inglaterra, foram enviadas à 

prefeitura, despidas e a maioria considerada culpada de bruxaria após caçadores oferecerem 20 

Schillings para a população por cada captura; a morte de Yolande, em 1460 na França, que foi 

queimada, mas antes, teve sua cabeça raspada ao ser encontrado parte de seus cabelos sem 

pigmentação devido ao albinismo, algo considerado na época uma marca do Diabo; a morte na 

 
4 Livre tradução: L´epreuve du bain le resume bien. La Femme était jetée à l´eau: si elle coulait, elle était inocente; 

si elle flottait, elle était une sorcière et devait donc être exécutée. (CHOLLET, 2018, p. 17). 
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fogueira de Péronne Goguillon acusada por seu marido de má reputação depois dela escapar de 

um estupro articulado por quatro soldados bêbados; Anna Goldi, decapitada em 1762 na Suíça, 

por denunciar o médico para quem trabalhava como doméstica por assédio sexual; extermínio 

da linhagem feminina de Magdelaine Denas, que em 1670 foi queimada na França aos 77 anos, 

após ter tido sua tia, sua mãe e sua filha também mortas porque bruxaria era considerada algo 

hereditário. 

A partir desse contexto, refletimos sobre a importância dos professores/as em 

contextualizarem e historicizarem os conteúdos das aulas, desse modo, trazemos alguns autores 

que propõem intervenções alternativas  referentes ao uso do gênero contos de fadas no cotidiano 

escolar: Martins (2016), ao empregar o revisionismo e inversões como forma de modificar as 

noções tendenciosas; Ramalho (2001), indica os contos da autora Marina Colasante no intuito 

de desconstruir o papel social dos homens e mulheres; os livros infantis “A revolta das 

princesas” de Céline Lamour-Crochet e “A princesa Sabichona” de Babette Cole, que colocam 

as princesas como protagonistas de suas escolhas, independentemente dos príncipes ou de 

contraírem o matrimônio como prêmio para uma vida feliz5; Valente e Vasconcelos (2019), 

recomendam as animações Mulán, Frozen, Pocahontas e Mérida, produzidas pelos Estudos 

Disney/Pixar, como alternativas ao papel de submissão desempenhado pelas princesas; Brito 

(2017), traz obras representacionais que articulam a imagem das bruxas clássicas 

transformando-as em protagonistas/heroínas mirins, dentre elas: “A bruxinha curiosa” de Lieve 

Baeten, “A bruxinha e o dragão” de Jean-Claude Alphen e “Trudi e Kiki”, de Eva Furnari; 

Cimetta e Leão (2019), defendem a necessidade do protagonismo dos professores/as em 

historicizar e contextualizar as representações dos papéis socias inferidos na trama textual dos 

contos de fadas para romper com os preconceitos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

‘Quartinho de empregada é indicador de que escravidão continua’ (...) o Brasil não 

enfrentou e nem resolveu o legado desse período. ‘A segunda abolição é um desafio’ 

– Laurentino Gomes. (MATOS, 2021). 

É com essa reflexão que iniciamos a discussão sobre o que representa historicamente a 

bruxa do conto de fadas moderno “A bruxa do armário de limpeza”. 

Resumidamente, o conto “A bruxa do armário de limpeza”, é um dos contos que fazem 

parte do livro “Contos da Rua Brocá”6, Gripari (1998). A narrativa traz a história do Sr. Pierre 

 
5 Títulos indicados por professoras alfabetizadoras do Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Diadema/SP 

em colaboração a nossa pesquisa. 
6 Gripari (1998) descreve no prefácio de “Contos da Rua Brocá”, que a Rua Brocá é um lugar que se localiza em 
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(autor do livro e personagem nesse conto), que foi ludibriado por um corretor de imóveis ao 

comprar por cinco francos uma casa. Quando o Sr. Pierre foi conhecer os vizinhos, descobriu 

que havia algo estranho com a moradia e retornou à imobiliária consternado. Lá chegando, 

encontrou o corretor que disse a ele que a casa era mal assombrada e, para isso, deveria evitar 

cantar durante a noite a musiquinha: “Bruxa vagabunda, cuide bem de sua bunda!”, dessa forma 

nada de ruim ocorreria. Por dois anos, o Sr. Pierre entoava apenas trechos da canção, mas em 

uma noite de Natal quando retornou a casa dele “meio bêbado” após uma festa, cantou a 

musiquinha que despertava a bruxa. Então a bruxa com “uma vozinha aguda, ardida, malvada 

[...] com a mão direita na cintura e uma de minhas vassouras na mão esquerda [...]” apareceu 

ao personagem, (GRIPARI, 1988, p.121). Ao vê-la, o personagem pediu desculpas e implorou 

por piedade, mas como de nada adiantou, a bruxa propôs uma prova ao Sr. Pierre baseada na 

realização de três pedidos. Caso a bruxa realizasse os pedidos, ele seria levado por ela, caso 

contrário, ela desapareceria. No dia seguinte, Sr. Pierre lembrou-se que seu amigo Bachir tinha 

dois peixes mágicos e correu à loja da Rua Brocá para encontrá-lo  a fim de pedir auxílio contra 

a “bruxa velha e má”. Por meio da mediação de uma ratinha que traduzia a fala dos peixinhos 

mágicos para Bachir, a cada dia foi proposta uma diferente prova à bruxa, que conseguiu 

realizar com tranquilidade as duas primeiras. Já desanimado, o Sr. Pierre voltou a pedir ajuda 

aos peixes mágicos de Bachir, dizendo que a bruxa o levaria embora. Os peixes sugeriram ao 

menino como ele deveria orientar o Sr. Pierre: 

- Escute, preste bem atenção, porque é meio complicado. Esta noite, quando chegar 

em casa, peça à bruxa uma rã de cabelo. Ela vai ficar atrapalhada, pois a rã de cabelo 

é ela mesma. A bruxa nada mais é que a rã de cabelo que tomou forma humana. Então, 

de duas uma: ou ela não vai atender o pedido e vai ter que sumir para sempre, ou ela 

vai querer atender o pedido e vai ter que se transformar. Assim que ela virar rã de 

cabelo, você vai pegá-la e amarrá-la inteirinha, bem apertada, com um barbante bem 

grosso. Assim a rã não vai mais poder se dilatar para virar bruxa. Depois disso você 

vai raspar a cabeça dela, e então ela será uma rã comum, totalmente inofensiva”. 

(GRIPARI, 1988, p. 128). 

Assim fez Sr. Pierre ao propor a terceira prova à bruxa, que a contragosto, realizou-a. A 

bruxa,  ao transformar-se em “uma enorme rã verde, cheia de cabelo na cabeça”, foi presa no 

chão pelo Sr. Pierre que  a segurou, amarrou-a e apertou-a, enquanto ela retorcia-se e sufocava 

com o barbante apertado. Ele levou-a ao banheiro e com creme para barbear raspou todo o 

cabelo dela. Depois disso, o Sr. Pierre desamarrou a bruxa/rã e deixou-a passar a noite em uma 

 
Paris, onde residiam além de parisienses, árabes, italianos, poloneses, russos, entre outros. O autor faz referência 

às crianças dos vizinhos (Bachir e suas irmãs, por exemplo) incluindo-os como personagens dos seus contos.  Para 

a criação dessa obra literária, Gripari relatou que as crianças das redondezas se juntavam para ouvir as histórias 

que ele contava e quando essas  histórias acabaram, nasceu os contos que fazem parte desse livro, porque durante 

esses encontros as crianças inventavam as histórias que eram improvisadas e escritas por ele. Especificamente, no 

conto “A bruxa do armário de limpeza”, o autor declarou que no balcão do bar de seu Said havia um aquário com 

dois peixinhos e Bachir teve a ideia de incorporá-los à história como peixes mágicos.  
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banheira. No dia seguinte ele presenteou Bachir com a rã, que passou a viver em um aquário ao 

lado dos peixinhos mágicos. Sr. Pierre finaliza a história convidando os leitores para uma visita 

à casinha dele para que cantem a qualquer horário do dia: “Bruxa vagabunda, cuide bem de sua 

bunda!”, porque nenhum mal iria mais acontecer. (GRIPARI, 1998, p. 130-131). 

Quando lemos o conto “A bruxa do armário de limpeza”, de  Pierre Gripari, a partir de 

uma análise crítica e investigativa da História, para além do deleite literário, percebemos vários 

estereótipos que continuam a reproduzir a figura da bruxa malvada como a mulher ardilosa, 

perfídia, degenerada, velha e feia, segundo os padrões morais e de beleza, que permeiam o 

imaginário simbólico e coletivo e ainda são mantidos nesse conto moderno quando comparado 

aos contos de fadas tradicionais. 

Os anticontos de T. Ungerer, P. Gripari, etc., consagram-se como os novos clássicos 

da fantasia pelo fato de recuperarem, não apenas a estrutura da tradição oral, mas 

também a expressividade das imagens, que, com sua violência simbólica, permitem 

dar forma à angústia e aos conflitos dos leitores. (COLOMER, 2003, p. 72). 

Conforme analisado no decorrer deste artigo, apesar de um anticonto, Gripari ainda 

mantém padrões culturais típicos desse gênero literário, primordial para difundir de modo sutil, 

padrões, preconceitos e intolerâncias, necessários para estabelecer e manter a ordem social, 

como por exemplo, o lugar que ocupa as mulheres na reprodução do mito da bruxa, criado visto 

a necessidade de excluir e calar mulheres que perturbavam a ordem imposta pela Igreja Católica 

desde a Idade Média e consolidado no racionalismo dos paradigmas da modernidade. 

É importante salientar que  ao compararmos a versão original francesa do conto “A 

bruxa do armário de limpeza”, Gripari (2008), com a edição brasileira, Gripari (1988), 

encontramos algumas disparidades na tradução, visto que o termo “derrière” na expressão 

francesa utilizada, poderia ter sido transcrita como “traseiro” ao invés de “bunda”, pois cabem 

os dois termos. A tradutora acrescentou também o adjetivo “vagabunda” à pessoa da bruxa, 

possivelmente para manter a sonoridade dos versos, algo que não está compatível com a versão 

original, cuja tradução aproximada é: “Bruxa, bruxa, tome cuidado com seu traseiro!”7. 

Desse modo, entendemos que a discriminação de gênero é agravada na versão brasileira 

em comparação à obra original, quando no verso “Bruxa vagabunda, cuide bem de sua bunda” 

é atribuída a característica “vagabunda” à pessoa da bruxa, termo que pode significar mulher 

sem qualquer ocupação, de vida errante, amoral, promíscua e vadia. E ainda, ao considerarmos 

as relações de classe, raça e gênero, é possível perceber que a bruxa que mora no armário de 

limpeza pode representar na contemporaneidade brasileira, as donas de casa, empregadas 

domésticas e diaristas que muitas vezes sofrem abusos e violências (física, moral, sexual e 

 
7 Sorcière, sorcière, Prends garde à ton derrière! (GRIPARI, 2008, p. 13). 
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psicológica) ao terem seus corpos molestados pelos patrões. 

A violência de gênero no Brasil, conforme aponta Bueno et al. (2021), é hiperendêmica, 

termo que significa uma doença social que se mantém em patamares altos e se manifesta com 

frequência, cerca de 17.062.771 mulheres relataram que em 2020 sofreram algum tipo de 

violência, segundo esse estudo. 

Em relação ao perfil racial, mulheres pretas experimentaram níveis mais elevados de 

violência (28,3%) do que as pardas (24,6%) e as brancas (23,5%). [...] A residência 

segue como o espaço de maior risco para as mulheres e 48,8% das vítimas relatam 

que a violência mais grave vivenciada no último ano, ocorreu dentro de casa, 

percentual que vem crescendo. (BUENO et al., 2021, p.12). 

É por meio de um ato de violência que o Sr. Pierre deveria vencer a bruxa/rã, nos trechos 

que descrevem a necessidade de amarrá-la e depois raspar o cabelo dela, uma prática real 

utilizada no período de caça às bruxas. 

Depois da prisão, as acusadas eram deixadas nuas, tinham o cabelo raspado e eram 

entregues a um vigilante que procurava minuciosamente as marcas do Diabo, tanto na 

parte externa quanto interna de seus corpos, forçando-os com agulhas.8 (CHOLLET, 

2018, p. 18). 

Tendo em vista tanto os dados atuais de violência contra as mulheres no Brasil quanto 

os relatos de Chollet (2018), reforçamos a importância que Savi Neto (2019) atribui ao 

compromisso que a Educação precisa assumir para com o dever de memória dos excluídos da 

História Oficial como forma de reparação histórica, por isso, entendemos que a invenção do 

mito da bruxa, naturalmente descrita como a mulher velha, feia e má, uma das principais vilãs 

dos contos de fadas, faz parte de um contexto histórico que propositalmente se encontra à 

margem das discussões, para manter o apagamento daquilo que não convém à ordem do capital.  

Ao compararmos as obras que utilizamos como referência, pudemos observar que a 

História Oficial segundo Perrot (2017) intencionalmente apaga a História das Mulheres, já que 

o ofício do historiador é tipicamente masculino e, portanto, escreve as narrativas a partir dessa 

única visão de mundo. Por outro lado, o capítulo referente ao grande período de caça às bruxas 

foi motivado, de acordo com Chollet (2018) e  Federici (2017), como estratégia misógina 

essencial durante a transição entre o feudalismo e o capitalismo. 

Essa pesquisa apontou também que o mito da bruxa está intrinsecamente associado ao 

papel que os contos de fadas tradicionais carregam referentes às representações estigmatizadas 

que normatizam os papéis sociais do que é ser homem e ser mulher, incluindo preconceitos de 

raça e classe, conforme argumentado por Silva (2008), Cimetta e Leão (2019) e Valente e 

 
8 Livre tradução: Aprés leur arrestation, les accusées étaient dénudées, rasées et livrées à un <<piqueur>>, qui 

recherchait minutieusement la marque du Diable, à la surface comme à l´intérieur de le corps, en y enfonçant des 

aguilles. (CHOLLET, 2018, p. 18). 
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Vasconcelos (2019).  

As análises de Colomer (2003) sobre a problemática envolvendo a literatura 

infantojuvenil e de Rios (2009) e Vasconcellos (2011) que preconizam uma prática didática 

ética, reforçam nossa defesa de que “A bruxa do armário de limpeza”, principalmente ao incluir 

o trecho “Bruxa vagabunda, cuide bem de sua bunda!”, necessita de uma atitude crítica no que 

diz respeito a sua utilização na formação de professores e de leitores infantojuvenis, bem como 

no trabalho educativo em geral, sobretudo porque esse conto reproduz e cristaliza estigmas 

sociais. 

Assim sendo, sugerimos a ressignificação na atualidade do gênero literário conto de 

fadas, a partir de uma postura ética, com base nas alternativas propostas por Martins (2016), 

Ramalho (2001), Valente e Vasconcelos (2019), Brito (2017) e Cimetta e Leão (2019). 

 

CONCLUSÃO 

Ao considerar os fatores expostos após nossa explanação segundo os objetivos desta 

pesquisa, entendemos que a leitura dos contos de fadas, principalmente direcionada ao público 

infantojuvenil, expressa a narrativa centrada em uma visão de mundo eurocêntrica, branca, 

masculina, burguesa e cristã, traduzindo ansiedades, medos e rejeições que constituem e 

produzem sentidos às representações simbólicas do imaginário coletivo. 

Para tanto, é relevante a observação de Cimetta e Leão (2019) que os professores/as 

precisam reavaliar a forma como esses contos devem ser apresentados aos estudantes na 

atualidade, visto que foram escritos em outro período histórico com valores diferentes  daqueles 

que buscamos hoje como representativos de equidade. 

Dessa forma, o conto moderno de Pierre Gripari, “A bruxa do armário de limpeza”, 

retroalimenta cotidianamente paradigmas que precisam ser trazidos à luz quanto ao apagamento 

da memória de luta e resistência das mulheres durante um longo período histórico, pois ao 

recriar o mito da bruxa, o autor mantém o estereótipo dela como uma mulher má, feia e velha 

que deve ser vencida por meio de castigos corporais e psicológicos, assim como ocorrem nos 

contos de fadas tradicionais que foram especialmente criados para moldar padrões e pulverizar 

as narrativas hegemônicas dominantes,  subvertendo o real sofrimento de tantas mulheres 

vítimas do período do grande caça às bruxas, tornando-as vilãs dos resultados da misoginia e 

do genocídio feminino em massa, fundamental para a acumulação primitiva no período de 

transição do feudalismo para o capitalismo. 

A escolha do conto “A bruxa do armário de limpeza”, de forma descontextualizada e 
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não historicizada contribui para a manutenção do preconceito, do machismo e da violência 

contra as mulheres, principalmente em um país como o Brasil, em que este tipo de violência 

apresenta índices alarmantes conforme apresentados em nossa discussão. Do mesmo modo, 

esse conto carrega também a discriminação do binômio raça e classe, porque localiza a moradia 

da bruxa em um armário de limpeza, lócus privilegiado das donas de casa, domésticas e 

diaristas, as últimas em grande parte representadas por mulheres negras e trabalhadoras.  

À luz dos autores abordados entendemos ser necessário aprofundar criticamente a 

análise das mensagens que compõem os contos de fadas, a fim de estabelecer qual a intenção 

de manter determinados valores sociais em detrimento a outros, ou seja, perceber o quanto a 

ideologia está inscrita nos textos literários, servindo para expressar de forma hegemônica visões 

de mundo dos grupos sociais dominantes, considerando, conforme observado por Colomer 

(2003), que não existe neutralidade em nenhum tipo de obra literária, principalmente nas 

infantojuvenis cuja função educativa é muito óbvia. 

Certos de que esse assunto não se esgota aqui e tendo em vista diversos recursos e 

possibilidades que essa pesquisa apontou como propostas educativas alternativas à mera leitura 

dos contos de fadas, como por exemplo: revisionismos, reinvenções, contextualização, 

historização, dialogicidade com os estudantes e indicações de autores/obras, encerramos aqui 

nossa breve explanação sobre o que representou o grande período de caça às bruxas para a 

história de luta e resistência das mulheres e a forma perversa como esse capítulo da História foi 

transcrito nos contos de fadas. Cabe-nos, no entanto, refletir o quanto ainda colaboramos na 

manutenção da misoginia e no apagamento da memória de tantas mulheres vítimas do grande 

período de caça às bruxas, quando optamos por contar “inocentes” contos de fadas de maneira 

descontextualizada, como é o caso de “A bruxa do armário de limpeza”. 
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CAPÍTULO 34 
 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A RESPONSABILIZAÇÃO 
DOS DIRETORES EDUCACIONAIS 

 
ANA ABADIA DOS SANTOS MENDONÇA 

 
RESUMO: Este artigo trata de um assunto bastante discutido nos dias atuais: 
a importancia dos gestores educacionais na consolidação da educação 
inclusiva nas escolas regulares. O gestor escolar é um profissional de 
educação que atua na direção de instituições educacionais e por esse motivo, 
ele deve ser o principal articulador da educação inclusiva. É um texto que tem 
uma fundamentação teórica alicerçada em autores que pesquisa a educação 
inclusiva, como: Mantoan (2006), Mendonça (2014), Mantoan & Santos (2008 
e 2010), Glat (1998, Sousa (2008), dentre outros. É uma investigação 
científica de caráter bibliográfico que tem como objetivos: identificar a ação 
dos diretores educacionais frente a educação inclusiva e discutir como eles 
direcionam essa modalidade educacional dentro da escola com seus 
professores e alunos. Pode se concluir que a figura do gestor educacional é 
de extrema importância dentro da escola para que a escola inclusiva aconteça 
de fato. Ele é o profissional que deve estar em contato direto e diário com os 
professores e equipe pedagógica, levando informações, orientações diversas, 
para que alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação possam ser escolarizados junto com os 
alunos representativos da normalidade. 
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INTRODUÇÃO 

A escola regular está sempre acolhendo desafios e por causa deles muitas vezes ela se 

encontra num encruzilhada que norteia um caminho que não tem volta. A educação inclusiva 

é uma destas estradas.  

 A pessoa com deficiência até bem pouco tempo era tida como alguém que não tinha 

condições de estar numa sala de aula regular. Muitas delas sequer frequentavam uma sala de 

aula de uma escola especial. Seu lugar na maioria das vezes era o seio familiar onde também 

não participavam das decisões da família e por vezes ficavam isolados em seus quartos.  

 Atualmente sabe-se que os indivíduos com deficiências estão mais presentes da sala de 

estar das famílias, nos passeios familiares, na sociedade em geral e além das escolas especiais 

que sempre os acolheram, as pessoas deficientes estão também dentro da sala de aula da 

escola regular. 

 As instituições educacionais começaram a se preocuparem com os alunos com 

deficiências já no século XIX. Para ser mais precisa, no Brasil, a preocupação com a 

escolarização de pessoas com deficiências se deu entre os anos de 1854 e 1857, quando da 

criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos atualmente: Instituto Benjamin Constant e o 

Imperial Instituto de Surdos-mudos (SOUZA, ROMERO, 2014). 

 Já no século XX, em 1954, foi criada a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) no Rio de Janeiro. Essa instituição tinha um trabalho voltado para 

educação e reabilitação com profissionais ligados à saúde e a educação (SOUZA, ROMERO, 

2014).  

 Todavia, somente no final da década de 70 e inicio dos anos de 1980 que a escola 

regular começou a atender os alunos com deficiências, mas somente em meio turno 

(STAINBACK S. E STAINBACK W. 1999).  

Mas em 1988, surge a Constituição Federal, assegurando novas diretrizes a Educação 

Especial, estabelecendo que a educação seja direito de todos e dever do Estado e da família e 

todos devem ter igualdade de condições para o acesso e permanência na escola sem nenhum 

tipo de discriminação (BRASIL, 1988, p. 2). 

Em 1994, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso E 

Qualidade realizada em Salamanca, na Espanha, veio ressaltar a garantia de acesso às escolas 

de ensino regular para crianças com deficiência e sua permanência, visando à aprendizagem. 

Na citada Declaração, demandaram aos governos que “Atribuam a mais alta prioridade 

política e financeira ao aprimoramento de seus sistemas educacionais no sentido de se 
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tornarem aptos a incluírem todas as crianças, independentemente de suas diferenças ou 

dificuldades individuais”. E que adotem o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou 

de política, matriculando todas as crianças em escolas regulares, a menos que existam fortes 

razões para agir de outra forma. Desenvolvam projetos de demonstração e encorajem 

intercâmbios em países que possuam experiências de escolarização inclusiva. (BRASIL, 

1994, p. 02) 

 A educação inclusiva então passou a fazer parte de vasta legislação mundial e 

brasileira para que se cumprisse o acordo feito na Espanha por 94 países. As discussões a 

respeito do assunto se tornaram frequentes e pesquisadores começaram a desenvolver suas 

pesquisas a respeito do assunto. 

 A educação inclusiva surgiu para acolher alunos com deficiências, dotá-los de saberes 

escolares e para a vida, integrá-los de fato na sociedade, dar oportunidades iguais a eles 

juntamente com os outros alunos representativos da normalidade, ajuda-los numa carreira 

profissional, encaminha-los para um emprego mediante a conclusão de um curso 

profissionalizante.  

A educação inclusiva é uma modalidade educacional proposta por legislações 

nacionais e internacionais e especialmente no Brasil, ela é amparada por diversas leis e 

decretos que regularizam a inclusão escolar dentro da escola regular, independente do 

nível em que esta instituição escolar atua.  

 Todas as crianças têm o direito de serem escolarizados no meio de alunos 

representativos da normalidade, numa escola regular, dentro de uma sala comum.  

De acordo com Mantoan, (2006): 

  

O direito à educação é indisponível e, por ser um direito humano natural, não 

faço acordos quando me proponho a lutar por uma escola para todos, sem 

discriminações, sem ensino à parte para os mais e para os menos 

privilegiados. Meu objetivo é que as escolas sejam instituições abertas 

incondicionalmente a todos os alunos e, portanto, inclusivas (MANTOAN, 

2006, p. 6). 

 

Vivemos em um mundo de grandes transformações que vão acontecendo em todos os 

segmentos da sociedade. A escola não pode ficar alheia a tudo isso. A todo o momento nos 

deparamos com novas tecnologias, novos conceitos de sociedade, de escola, de pais, de filhos, 

de alunos, de professores, de educação, dentre outros. As constantes mudanças na área 

educacional exigem do atual sistema um repensar da formação do indivíduo. 
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Nesse contexto, a escolarização das crianças com deficiências também começou a ser 

questionada porque sempre foi pouco aceita pela escola regular, uma vez que se achava que 

crianças com deficiência não eram aptas para a aprendizagem escolar. 

A inclusão escolar de alunos com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação só e possível quando a escola e toda a 

comunidade escolar junto lutam no engajamento do atendimento a estes estudantes 

independentes das suas capacidades cognitivas.  

Para que uma escola seja comprometida com a educação inclusiva, ela deve ter na sua 

direção um profissional empenhado em conduzir o processo educacional a todos os alunos, 

sejam eles representativos da normalidade, quantos aqueles que necessitam de uma atenção 

diferenciada por terem um desenvolvimento cognitivo menor. 

Nesse contexto o texto é uma pesquisa bibliográfica que tem como objetivos: 

identificar a ação dos diretores educacionais frente a educação inclusiva e discutir como eles 

direcionam essa modalidade educacional dentro da escola com seus professores e alunos. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A educação inclusiva é uma modalidade de ensino que visa antes de tudo a 

escolarização de pessoas com deficiências na escola regular. Ela deve estar inserida em todas 

as unidades escolares públicas e/ou privadas, desde a educação infantil ao ensino médio na 

educação básica.  

A proposta da educação inclusiva é acolher e dar condições para as pessoa com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, a 

exercerem seus direitos no que tange ao cumprimento da inclusão escolar, isso se refere 

também a todos os indivíduos, sem distinção de cor, raça, etnia ou religião. 

A inclusão escolar está amparada por diversas legislações mundiais e brasileiras que 

torna obrigatória a matricula e a permanência de alunos com deficiências nas escolas 

regulares. 

A educação inclusiva é uma modalidade de educação (BRASIL, 2008) que convoca 

todas as pessoas, indiferente de sua deficiência, para estarem juntos dentro da escola regular, 

pois segundo algumas legislações brasileiras (Constituição Federal/88, LDB 9394/96, 

MEC/SEESP, 1994, Política Nacional de Educação Especial. Brasília: MEC/SEESP, 2008, 

dentre outras) e mundiais (Declaração de Salamanca/1994, Declaração Mundial Sobre 

Educação Para Todos/1990, dentre outras) e também devido a vários estudos e pesquisas 

(MENDONÇA, 2014, MANTOAN & SANTOS, 2008 e 2010, GLAT, 1998, SOUSA, 2008, 
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dentre outros), este ambiente escolar é melhor local para que estes alunos possam desenvolver 

cognitivamente, psicologicamente e socialmente. 

Grandes barreiras são enfrentadas por todos aqueles que defendem a questão legal, 

preconceitos, problemas conceituais, desrespeitam as interpretações tendenciosas de nossa 

legislação educacional, distorcem o sentido da inclusão escolar, reduzindo-a unicamente à 

inserção de alunos com deficiência no ensino regular. 

Refletir sobre a educação inclusiva é mais que uma questão jurídica, fundamental a 

interpelação entre teoria e prática na ação docente, no sentido de garantir de fato a entrada, a 

permanência e o sucesso da pessoa com deficiência em seu processo de escolarização, nesse 

sentido para a efetivação da inclusão escolar, a UNESCO (1994) objetiva que uma mudança 

de perspectiva social é imperativa. 

Existem muitos obstáculos que impedem que a política de inclusão aconteça 

plenamente em nosso cotidiano. Entre estes, a principal, sem dúvida, é o despreparo dos 

professores do ensino regular para permitir que real inclusão aconteça em suas salas de aulas, 

geralmente repletas de alunos com os mais variados problemas sociais, disciplinares e 

aprendizagens (Bueno, 1999; Glat, 2007). 

A escola regular diz que ainda não está preparada para atender alunos com 

deficiências, entretanto sabe-se que a preparação só realmente acontece quando discentes 

dessa natureza adentram nas unidades escolares. Não podemos falar em educação inclusiva, 

sem pensar na educação de todos. O paradigma da inclusão serve de parâmetro à gestão 

educacional e para a efetivação de projetos políticos pedagógicos que privilegiem o respeito 

às diferenças numa transformação histórica para os processos de exclusão presentes na 

educação brasileira (Mantoan, 2008). Certamente, a educação tem hoje o grande desafio de 

ressignificar suas práticas frente a uma realidade social e educacional excludente. 

Pensando neste aspecto a autora Werneck (1997, p. 58) já destacava em suas 

pesquisas que, "Incluir não é favor, mas troca. Quem sai ganhando nesta troca somos todos 

nós em igual medida. Conviver com as diferenças humanas é direito do pequeno cidadão, 

deficiente ou não".  

Para a autora, incluir é a melhor forma de acabar com o preconceito, no entanto, 

pode ser começado nos cursos, escolas e universidades que formam professores, com a 

consciência de que os alunos deficientes são responsabilidade de todos os educadores, e não 

somente pelos profissionais capacitados e interessados na Educação Especial. 

 

 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 516



DIRETORES ESCOLARES E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Para que uma escola funcione em boas condições de fornecer aos alunos uma 

escolarização adequada, necessita de um diretor educacional comprometido com a educação e 

com todos os seus servidores. 

No que tange à educação inclusiva, a ação dos gestores escolares é de extrema 

importância, pois eles devem estar atentos a todo e qualquer trabalho desenvolvido com 

alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, uma vez que, a escola regular é o local de todo e qualquer 

individuo que queira ser escolarizado, deva estar de portas abertas para atendê-lo. 

 

O diretor deve ser o principal revigorador do comportamento do professor 

que demonstra pensamentos e ações cooperativas a serviço da inclusão. É 

comum que os professores temam inovação e assumam riscos que sejam 

encarados de forma negativa e com desconfiança pelos pares que estão 

aferrados aos modelos tradicionais. O diretor é de fundamental importância 

na superação dessas barreiras previsíveis e pode fazê-lo através de palavras e 

ações adequadas que reforçam o apoio aos professores (SAGE, 1999, p. 

138). 

 

 

  

Sage (1999, p. 129) analisa a relação entre a educação inclusiva e o gestor escolar e, 

reconhece que a prática desse processo educacional requer alterações importantes nos 

sistemas de ensino e no interior das escolas. Para o autor, os gestores escolares são 

indispensáveis nesse processo, pois lideram e mantêm a estabilidade do sistema. 

O autor ainda destaca que o gestor educacional é sem dúvida o grande responsável 

para a inclusão escolar aconteça, abrindo espaços e promovendo trocas de experiências entre 

os professores, que são importantes para aqueles docentes que estão mais sem preparo para 

esta modalidade educacional. Também deve desenvolver uma gestão democrática e 

participativa dentro da unidade escolar, favorecendo a formação e a consolidação do trabalho 

docente.  

Para que a proposta educacional inclusiva se consolida, é imprescindível que haja o 

envolvimento de todos os membros da equipe escolar no planejamento dos programas a serem 

implementados na escola, pois “Docentes, diretores e funcionários apresentam papéis 

específicos, mas precisam agir coletivamente para que a inclusão escolar seja efetivada nas 

escolas” (SANT’ANA, 2005, p. 228). 
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 É importante ressalta que a autora dá ênfase de que os gestores escolares devem tomar 

as providências de caráter administrativo necessárias à implementação do projeto de educação 

inclusiva, uma vez que sua prática articula os aspectos administrativos e pedagógicos. 

 Para Prieto (2002), os gestores educacionais devem concentrar esforços para efetivar a 

proposta de educação inclusiva na escola onde atua, pois isso implica em união de discursos 

relacionados à democratização de ensino e também aos princípios norteadores da gestão na 

escola. 

 Carvalho aponta alguns caminhos para a construção da educação inclusiva, sendo 

importante a participação do gestor escolar em: aperfeiçoamento das escolas e de pessoal 

docente, valorização profissional dos professores, trabalha em equipe, adaptações curriculares 

e utilização de professores preparados para atuação nas Salas de Recursos Multifuncionais, no 

Atendimento Educacional Especializado. 

 

As escolas inclusivas são escolas para todos, implicando num sistema 

educacional que reconheça e atenda às diferenças individuais, respeitando as 

necessidades de qualquer dos alunos. Sob essa ótica, não apenas portadores 

de deficiência seriam ajudados e sim todos os alunos que, por inúmeras 

causas, endógenas ou exógenas, temporárias ou permanentes, apresente, 

dificuldades de aprendizagem ou no desenvolvimento (CARVALHO, 2004, 

p. 29). 

 

 Um gestor escolar precisa estar atento a todas as formas que promovam a inclusão 

escolar dentro da escola. Além da eliminação das barreiras arquitetônicas, mas dar um novo 

olhar para o currículo escolar, proporcionando a todos os alunos a desenvolverem bem o 

processo de ensino aprendizagem.  

 

À gestão escolar cabe muito mais do que uma técnica, cabe incentivar a 

troca de ideias, a discussão, a observação, as comparações, os ensaios e os 

erros, é liderar com profissionalismo pedagógico. Cada escola tem sua 

própria personalidade, suas características, seus membros, seu clima, sua 

rede de relações (TEZANI, 2004, p. 177).  

 

 A educação inclusiva só se efetiva na realidade se gestores escolares tiverem 

comprometidos com uma formação continuada, reflexiva e coletiva, pois a educação inclusiva 

é o resultado do comprometimento com a educação de todos os alunos e de toda a escola. 

 Rodrigues (2006, p. 306) enfatiza que 

 

A profissão de gestor escolar exige imensa versatilidade, dado que se lhe 

pede que aja com grande autonomia e seja capaz de delinear e desenvolver 
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planos de intervenção com condições muito diferentes. Para desenvolver esta 

competência tão criativa também uma formação profissional. 

 

 

A educação inclusiva só tornará realidade nas escolas, quando medidas administrativas 

e pedagógicas foram adotadas pela equipe escolar, amparada pelas legislações políticas, 

desenvolvendo nos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, a capacidade de serem escolarizados e de serem indivíduos com 

capacidade crítica e reflexiva, promovendo a sua autonomia e independência.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação inclusiva é uma modalidade educacional que trabalha na sala de aula 

regular, alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação juntos com alunos representativos da normalidade. É uma educação 

voltada para todos os alunos, independente da condição do alunado. 

Para que a escola conduza a escolarização de todos os alunos, é necessário que o 

gestor educacional esteja empenhado nessa causa, dotando o ambiente de trabalho de diálogo, 

de restauração total dos espaços escolares, de busca por formação continuada para si e para os 

demais profissionais que ali trabalham. 

O gestor educacional é o profissional que juntamente com a equipe pedagógica orienta 

uma mudança curricular dentro do que lhe compete para que os alunos incluídos possam 

participar do processo de ensino-aprendizagem e assim serem escolarizados como todos os 

outros representativos da normalidade.  

O gestor educacional é sem dúvida o grande responsável pela inclusão escolar dentro 

de sua escola. Ele abre espaços e promove trocas de experiências entre os professores e com 

uma gestão democrática e participativa dentro da unidade escolar, favorece a formação e a 

consolidação do trabalho docente. 
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CAPÍTULO 35 
 

ESTADO DO CONHECIMENTO ACERCA DO SISTEMA 
DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: INDICADORES 
DE QUALIDADE 

 
Marília Henn Dutra e Andressa Aita Ivo 

 
RESUMO: Este capítulo tem como objetivo conhecer as pesquisas 
desenvolvidas sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental e sua influência, em termos de 
qualidade, na prática dos professores. Assim, buscou-se ampliar a 
compreensão das questões que perpassam o universo da pesquisa e da 
prática pedagógica a partir do estado do conhecimento. Esse estudo de 
caracteriza como qualitativo. Foi utilizada a bibliometria como técnica para a 
construção do estado do conhecimento, o banco de dados utilizado foi a 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do IBICT. Na fase de busca 
avançada foram definidos os descritores: “Prova Brasil”, “avaliação em larga 
escala” e “qualidade e gestão educacional” levando em consideração que 
durante a maior parte deste período a avaliação ainda existia com a 
nomenclatura de Prova Brasil. O período de busca foi delimitado de 2014 até 
2021. Assim, foram encontrados quinze (11 dissertações e 4 teses) 
resultados acerca do tema e que consideramos os mais adequados ao escopo 
da pesquisa aqui proposta. Dessa forma, aponta-se que a qualidade é uma 
questão presente nos objetivos das escolas que utilizam de práticas 
desenvolvidas particularmente, oriundas, na maioria das vezes, de avaliações 
internas e não de avaliação de larga escala como do Sistema de Avalição da 
Educação Básica dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) é um conjunto de avaliações em 

larga escala, coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), que possibilita a realização de um diagnóstico da Educação Básica do Brasil, 

esses resultados juntamente com o índice de abandono escolar e as taxas de aprovação e 

reprovação dos estudantes integram o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica1 

(IDEB).    

O nascimento e a reestruturação do SAEB ao longo dos anos foram influenciados por 

organismos internacionais, no ano de 1990 o Banco Mundial ofereceu um grant ao ministério 

da educação para ser investido no projeto Nordeste, que tinha como objetivo melhorar a gestão 

educacional daquela região. Uma das condições para esse empréstimo era a criação de um 

sistema nacional de avaliação em larga escala, que mais tarde se tornou o SAEB.  

Segundo Lima e Gandin (2019), no contexto educacional brasileiro, inicialmente, os 

organismos internacionais desempenharam um importante papel na implementação das 

avaliações de larga escala. Financiados pelo Banco Mundial, diversos especialistas e recursos 

foram disponibilizados ao nosso país e influenciaram na criação do sistema. Nesta época os 

organismos internacionais estavam mais próximos do Brasil com a intenção de convencer o 

país sobre a importância das avaliações e quando finalmente entendeu-se a necessidade dessas 

políticas, firmou-se um discurso hegemônico e deixou de haver necessidade de uma narrativa 

externa contínua.  

Os autores também trazem diferentes explicações em relação à importância da utilização 

das avaliações no Brasil, uma delas é a ideia de transparência, já que por meio dela é possível 

mensurar de alguma forma a qualidade da educação nas escolas, a transparência se fez muito 

importante naquela época, levando em conta que o Brasil estava saindo do período da ditadura 

militar. Outra explicação é que dessa maneira seria facilmente traduzida a educação em 

números, se tornando mensurável para a população e de fácil compreensão a todos.  

Esse trabalho tem como temática geral o estado do conhecimento em relação ao Sistema de 

Avaliação de larga escala dos anos iniciais do Ensino Fundamental e seus indicadores de qualidade. 

Assim, buscou-se ampliar a compreensão das questões que perpassam o universo da pesquisa e da 

prática pedagógica a partir do estado do conhecimento. Dessa forma, têm-se como objetivo geral 

conhecer as pesquisas desenvolvidas sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental e sua influência, em termos de qualidade, na prática dos professores.  

 
1 O Ideb é um indicador de qualidade da educação de escolas públicas, criado pelo governo federal no ano de 2007. 
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1.2 HISTÓRICO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSCA  

Para discutirmos o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) é importante 

entendermos o processo histórico que o mesmo sofreu ao longo dos anos, desde sua criação em 

1990. As informações mencionadas aqui foram extraídas do site do Ministério da Educação2, 

contando com sua legitimidade em relação aos fatos.  

Em sua primeira edição em 1990, o SAEB busca avaliar uma pequena amostra de 

escolas públicas, sendo o público-alvo as turmas de primeira, terceira, quinta e sétima série do 

Ensino Fundamental e as disciplinas avaliadas português, matemática, ciências naturais e 

redação. No ano de 1993 acontece a segunda edição buscando ainda aprimorar essa estratégia 

de avaliação, com o mesmo público-alvo e disciplinas avaliadas.  

Em 1995 surge uma nova metodologia, agora já era possível realizar comparações entre 

as avaliações dos anos anteriores, aparecem os questionários para levantamento do contexto das 

escolas. O público-alvo se modifica, focando na quarta e oitava série do Ensino Fundamental e 

terceira série do Ensino Médio, nesse momento a avaliação abrange não só as escolas públicas, 

mas também as privadas de forma amostral e as áreas do conhecimento avaliadas se detêm a 

português e matemática. 

Na edição de 1997 modifica-se novamente e as avaliações são feitas através dos níveis 

de escalas de proficiência, os professores definiram relações entre os ciclos escolares e seus 

respectivos desempenhos mínimos e os níveis de proficiência da escala. O público-alvo se 

manteve, assim como a abrangência das avaliações e nas disciplinas acrescentou-se novamente 

ciências (física, química e biologia).  Em 1999 a novidade é que são incluídas as disciplinas de 

história e geografia nas áreas de conhecimento.  

Em sua sexta edição em 2001 o sistema é reformulado e agora apenas as disciplinas 

português e matemática são avaliadas nas turmas de quarta e oitava série do Ensino 

Fundamental e terceira série do Ensino Médio, como citado anteriormente. No ano de 2003 o 

formato permanece o mesmo do ano anterior, consolidando o modelo.  

Na sua oitava edição em 2005 há uma nova reestruturação, pela Portaria Ministerial nº 

931, de 21 de março de 2005, separando e nominando as avaliações. Assim, surge a Avaliação 

Nacional da Educação Básica (ANEB) responsável pela avaliação da terceira série do Ensino 

médio, com foco na gestão da educação, nas turmas com pelo menos dez alunos matriculados 

em escolas públicas e privadas. E a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), 

 
2https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/historico 
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mais conhecida como Prova Brasil, encarregada de avaliar as turmas de quarta série/quinto ano 

e oitava série/nono ano do Ensino Fundamental, com no mínimo trinta estudantes matriculados 

em escolas públicas. Começam a aparecer documentos com dados censitários do IDEB e as 

disciplinas permanecem as mesmas.  

A partir da edição de 2007 é possível realizar uma média em relação aos dados obtidos 

pelas avaliações, incluindo a taxa de aprovação, reprovação e abandono escolar, dessa forma é 

possível calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nasce o IDEB. Nas duas 

edições seguintes, em 2009 e 2011 o formato se mantém o mesmo.  

No ano de 2013 surge a Portaria nº 482, de 7 de junho de 2013 e a alfabetização está em 

foco, a partir do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)a Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA) passa a compor as avaliações do SAEB. De forma 

experimental é incluída a avaliação de ciências para alunos do nono ano do Ensino 

Fundamental, nas escolas públicas de forma amostral, mas não tiveram seus resultados 

divulgados. Com isso o público alvo se tornou alunos da terceira e quarta série do Ensino 

Médio, em escolas públicas e privadas de forma amostral, também alunos do quinto e nono ano 

do Ensino Fundamental, em escolas públicas de forma censitária, pois a Prova Brasil realizava 

esse levantamento há algum tempo e nas escolas privadas de formas amostral, em ambas as 

turmas as disciplinas avaliadas eram português e matemática.  

Em 2015 é criada a Plataforma Devolutiva Pedagógica, com o intuito de aproximar o 

público, professores e gestores dos resultados obtidos a partir da Prova Brasil, comentados por 

especialistas e se baseando não só na avaliação, mas também no contexto escolar. O público-

alvo, a abrangência e as disciplinas avaliadas permanecem os mesmos.  

No ano de 2017 a terceira série do Ensino Médio também aderiu a forma censitária, é 

proporcionada as escolas privadas a possibilidade de aderir a esse formato e terem seus 

resultados no IDEB.  

Na última edição, que foi realizada em 2019 é feita uma nova reestruturação, buscando 

se adequar a Base Nacional Comum Curricular, que vem para nortear o currículo da educação. 

As siglas ANEB, ANRESC (Prova Brasil) e ANA são extintas e agora todas as avaliações são 

denominadas SAEB, como era no início. Agora são diferenciadas pelas etapas, áreas de 

conhecimento e tipos de instrumentos. De forma amostral a avaliação de alfabetização passa a 

ser feita no segundo ano do Ensino Fundamental, é realizado um estudo piloto sobre uma 

avaliação da Educação Infantil, por meio de questionários para professores e gestores, assim 

como secretários municipais e estaduais e começam a responder questionários online.  
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Para concluir o processo histórico, é importante esclarecer como o SAEB foi estruturado 

até sua última edição. Foi realizado um estudo piloto em creches e pré-escolas de forma 

amostral, baseado nos conhecimentos que estão presentes na BNCC. No Ensino Fundamental 

foram realizadas avaliações no segundo ano de forma amostral em escolas públicas e privadas, 

no quinto e nono ano em escolas públicas de forma censitária e nas escolas particulares de forma 

amostral, ambas avaliaram as disciplinas, português e matemática e no nono ano foi avaliada 

ciências da natureza e ciências humanas de forma amostral em escolas públicas e privadas. No 

Ensino Médio as avaliações aconteceram na terceira e quarta série em escolas públicas de 

maneira censitária e nas privadas como uma amostra, avaliando português e matemática.  

A tabela 1 foi construída com o intuito de organizar e visualizar as informações 

relacionadas ao histórico do SAEB, tornando os dados mais acessíveis e ágeis para consulta, 

levando em conta o ano, avaliação, abrangência, público-alvo e disciplinas avaliadas.  

 

Tabela 1 - Histórico SAEB 

Ano Avaliação Escola Público-

alvo 
Disciplinas 

Avaliadas 

1990 e 1993  SAEB Públicas 1º, 3º, 5º e 7º série 

do E. F. 
Português, 

matemática, ciências 

da natureza e redação 

1995 SAEB Públicas e 

privadas 
4º e 8º série do E. 

F. e 3º série do E. 

M. 

Português e 

matemática 

1997  SAEB Públicas e 

privadas 
4º e 8º série do E. 

F. e 3º série do E. 

M. 

Português, matemática 

e ciências da natureza 

1999  SAEB Públicas e 

privadas 
4º e 8º série do E. 

F. e 3º série do E. 

M. 

Português, 

matemática, ciências 

da natureza, história e 

geografia 

2001 e 2003  SAEB Públicas e 

privadas 
4º e 8º série do E. 

F. e 3º série do E. 

M. 

Português e 

matemática 

2005 ANEB e ANRESC Públicas e 

privadas 
 4º e 8º série do E. 

F. e 3º série do E. 

M. 

Português e 

matemática 

2007, 2009 

e 2011  

IDEB, ANEB e 

ANRESC 
Públicas e 

privadas 
 4º e 8º série do E. 

F e 3º série do E. 

M. 

Português e 

matemática 

2013 IDEB, ANEB, 

ANREC, ANA 
Públicas e 

privadas 
5º e 9º ano do E. 

F. e 3º e 4º série do 

E.M. 

Português, matemática 

e ciências da natureza 

2015 e 2017 IDEB, ANEB, 

ANRESC, ANA 
Públicas e 

privadas 
5º e 9º ano do E. 

F. e 3º e 4º série do 

E.M. 

Português, matemática 
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2019 IDEB, SAEB Públicas e 

privadas 
2º, 5º e 9º ano do 

E. F. e 3º e 4º série 

do E. M. 

Português, 

matemática, ciências 

humanas e da natureza 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

É possível observar a grande quantidade de mudanças que ocorreram desde sua criação 

até a última edição, a avaliação continua se reformulando e buscando aprimorar cada vez mais 

seus resultados. Mas é importante refletir até que ponto essas mudanças são positivas para o 

próprio SAEB e também para as escolas, uma vez que o máximo de tempo que se manteve com 

a mesma configuração foi durante três anos por apenas uma vez. A inconsistência durante os 

anos, pode muitas vezes criar certa resistência dos professores e gestores sobre a adesão dessa 

avaliação nas escolas, o que atrapalha os resultados da mesma.   

 

1.2 PROVA BRASIL 

 

Nesta seção iremos trazer mais detalhes da avalição que está em foco na pesquisa, o 

Sistema de Avalição da Educação Básica dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A Prova 

Brasil foi criada em 2005 quando o SAEB é reestruturado em virtude da elaboração da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 trazendo novas modificações e fazendo com que o SAEB 

tenha que se ajustar a essa nova lei.  

O objetivo é de avaliar a qualidade de ensino nas escolas de rede pública, sendo uma 

prova censitária, aplicada no quinto e no nono ano do Ensino Fundamental, ou seja, quando o 

aluno sai dos anos iniciais e quando sai dos anos finais, em escolas públicas urbanas ou rurais 

com mais de dez alunos matriculados no ano.  

No portal do MEC3 está especificado que os estudantes respondem à questões de língua 

portuguesa, com foco em leitura e de matemática com foco na resolução de problemas. Além 

disso, os estudantes respondem a um questionário sobre fatores socioeconômicos. Os diretores 

e professores respondem a questionários em relação ao perfil profissional, dados demográficos 

e condições de trabalho. 

Ao dialogar sobre a educação, Dourado, Oliveira e Santos (2007) afirmam que:  

A educação é essencialmente uma prática social presente em diferentes espaços e 

momentos da produção da vida social. Nesse contexto, a educação escolar, objeto de 

políticas públicas, cumpre destacado papel nos processos formativos por meio dos 

diferentes níveis, ciclos e modalidades educativas. (p. 7) 
 

 
3 https://www.mec.gov.br/ 
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Nesse sentido, os autores apontam que é fundamental levar em consideração o tempo e 

o espaço que fazem parte da vida das crianças que realizam a Prova Brasil, pois a qualidade do 

resultado vai estar diretamente ligada a essas questões. Neste estudo para melhor entendermos 

os resultados obtidos, vamos focar em escolas públicas da cidade de Santa Maria, RS.  

Ainda, Dourado, Oliveira e Santos (2007) sinalizam que a qualidade vai mudando ao 

longo dos anos, sabemos que os lugares e pessoas se modificam, então as necessidades também, 

tornando a educação de qualidade algo mutável e que deveria ser um direito de todos. Pensando 

nisso faremos um apanhado do resultado obtido nos últimos anos pelas escolas que farão parte 

da pesquisa para observar se houve mudanças nos resultados e também nas estratégias 

utilizadas.  

Franco (2001) norteia os estudos associando a prática com a Prova Brasil:  

 

Não há qualquer previsão de estudo de validação por comparação entre o modo como 

os questionários mensuram os construtos privilegiados e o modo como esses 

construtos são mensurados por outras técnicas, que coloquem o pesquisador em 

contato mais aprofundado com os respondentes (p. 129). 
 

     A avaliação, por mais que apresente questionários para reconhecer o ambiente que 

está se inserindo, ainda está distante da realidade, o contexto brasileiro é transterritorial com 

diferenças sociais, econômicas que impactam nos processos de ensino e aprendizagem dos 

alunos. Outro ponto a se pensar é que uma única escola comporta muitos alunos e cada um está 

vivenciando uma realidade, família e oportunidades distintas umas das outras. 

 

2 METODOLOGIA  

 

A pesquisa se caracteriza como qualitativa, desta forma Uwe Flick (2009) aponta que 

um dos aspectos fundamentais da pesquisa qualitativa é o exercício de análise e reconhecimento 

de diferentes perspectivas, assim como a reflexão a respeito do conhecimento adquirido. Desse 

modo, trarei as contribuições e autores mais significativos na área para maior compreensão e 

reflexão sobre o tema proposto, através do estado do conhecimento, que é uma prática que 

enriquece as produções nas áreas estudadas. 

Podemos ver o quanto é rica a pesquisa baseada no estado do conhecimento por oferecer 

um panorama mais completo em relação ao que está sendo estudado. Neste capítulo foi utilizada 

a bibliometria como técnica para a construção do estado do conhecimento, o que nos possibilita 

identificar os aportes mais significativos a respeito do tema e as implicações das políticas 

públicas.  
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Nessa direção Ferreira (2002, p. 258), indica o estado do conhecimento como: 

 
[...] de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de mapear e de 

discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, 

tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados 

em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas 

certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e 

comunicações em anais de congressos e de seminários.  
 

A bibliometria segundo Macedo et al., 1999 auxilia entendermos melhor o estágio em 

que se encontra determinada área de pesquisa, podendo utilizar métodos estatísticos sobre o 

conjunto de referências bibliográficas que for encontrado. Assim, ele foi utilizado neste estudo 

para completar e deixar acessível as informações obtidas pelo estado do conhecimento.  

Foi realizado o estudo no banco de dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD) do IBICT, por apresentar uma grande gama de trabalhos que podem ser válidos para 

o escopo desta pesquisa. O período para busca de dados foi de 2014 a 2021. Os descritores da 

busca foram: “Prova Brasil”, “avaliação em larga escala” e “qualidade e gestão educacional” 

tendo em vista que a avaliação de larga escala do SAEB nesses períodos ainda era subdividida 

em outras avaliações com nomes distintos. Assim, foram encontrados quinze (11 dissertações 

e 4 teses) resultados acerca do tema e que consideramos os mais adequados ao escopo da 

pesquisa aqui proposta. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir das onze dissertações e quatro teses encontradas, foi construída uma tabela para 

melhor visualizar os anos e os tipos de publicações, para na sequência escolher quais seriam 

analisadas com maior detalhamento.  

 

Tabela 2 - Trabalhos encontrados na IBICT 

Autores Título 
Dissertação/ 

Tese 
Ano 

Liliane Ribeiro de Mello 
A prática pedagógica e avaliativa de uma 

escola do interior paulista 
Dissertação 2014 

Alenis Cleusa de 

Andrade 

Indicadores de qualidade da educação básica 

sob o olhar da pesquisa científica: Prova 

Brasil e IDEB 
Tese 2015 

Bruno Marx de Aquino 

Braga 

Teoria da resposta ao item: o uso do modelo 

de Samejima como proposta de correção para 

itens discursivos 
Dissertação 2015 
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Andréa Sebastiana do 

Rosário Cavalcante 

Machado 

O gestor escolar e os desafios da apropriação 

dos resultados das avaliações de larga escala: 

impactos de intervenções pedagógicas em 

quatro escolas amazonenses 

Dissertação 2016 

Juliana Fátima Serraglio 

Pasini 

Políticas de avaliação em larga escala e o 

contexto da prática em municípios de 

pequeno porte do estado do Paraná 

(2005/2013) 

Tese 2016 

Maria Virgínia Morais 

Garcia 
Proposição de um guia de gestão de 

resultados e avaliações externas: Prova Brasil 
Dissertação 2017 

Gilmara Rita Oliveira 

Castro 

Conversando sobre a Prova Brasil e suas 

implicações no dia a dia de escolas da zona 

rural do município de Viamão-RS 
Dissertação 2017 

Flávia Viana Basso 
Uso dos resultados do SAEB/Prova Brasil na 

formulação de políticas educacionais 

estaduais 
Dissertação 2017 

Ana Carolina 

Mantovani Beserra 
Políticas públicas de avaliação e direito à 

educação de qualidade no Brasil 
Dissertação 2017 

Gleidilson Costa Alves 
Resultados do PISA 2015 e seu uso para a 

formulação de políticas públicas em educação 
Dissertação 2018 

Élson Rogério Ferreira 

Nunes 
Sistema de avaliação educacional de 

Rondônia: Desafios para a sua continuidade 
Dissertação 2018 

Evandro Anderson da 

Silva 

Avaliação em larga escala e qualidade de 

educação: Políticas educacionais em cinco 

municípios do oeste do Paraná 
Tese 2018 

Josimara Pereira Monte 

Sistema de avaliação educacional de 

Teresina: apropriação e utilização dos 

resultados para a orientação de intervenções 

pedagógicas 

Dissertação 2018 

Micheli 

BordoliAmestory 

A política de accountabillity na educação 

básica e os efeitos da avaliação externa no 

ensino e na gestão escolar: um estudo no 

município de Santa Maria/RS 

Tese  2019 

Nilva Ferreira Batista 

Arantes 
Avaliação em larga escala: Prova Brasil 

interfaces com o contexto escolar 
Dissertação 2019 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

A partir da tabela 2, podemos perceber que foram encontradas mais dissertações do que 

teses nos últimos sete anos, no portal IBICT, totalizando onze dissertações e apenas quatro 

teses. É possível observar também a variedade de trabalhos a respeito do tema, alguns com um 

foco semelhante, outros nem tanto, com um olhar voltado para outras questões. Analisando os 

achados da pesquisa, de acordo, com a leitura do resumo de cada trabalho, foi possível perceber 

que doze trabalhos encontrados são pertinentes para serem estudados e analisados de uma forma 

mais detalhada.  

A partir da figura 1 podemos observar os trabalhos divididos entre os quatro itens que 

foram agrupados, do total de quinze trabalhos encontrados, quatro deles sobre a prática, três 

sobre a qualidade da educação, cinco sobre a Prova Brasil e outros três sobre outros assuntos 

que não são do foco deste capítulo.  

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 530



 

Figura 1 - Trabalhos encontrados divididos por temas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

Como podemos ver na figura 2, tanto o número de dissertações como o de teses tiveram 

um crescimento nos últimos anos, mostrando a ascensão e o reconhecimento da importância de 

ser discutido o tema entre os professores e pesquisadores. Esse dado mostra um avanço de forma 

positiva para a pesquisa em relação à avaliação de larga escala, como também um maior 

interesse por parte dos pesquisadores da área, discutindo e problematizando essa política que 

vem se fortalecendo, na última década. Com isso é possível apontar que há uma crescente 

necessidade de trazer à tona a problemática acerca da avaliação de larga escala, bem como sua 

contribuição na qualidade da gestão educacional no contexto brasileiro. 

 

Figura 2 - Número de trabalhos encontrados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

3.1 ANÁLISE QUALITATIVA POR DESCRITOR 
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Com base nos quinze trabalhos analisados, foi constatado que doze dessas produções 

farão parte da análise qualitativa, pois seu conteúdo tem relação com a temática de pesquisa. A 

partir das leituras dos trabalhos selecionados, podemos ter uma noção do que mais é estudado 

no ambiente acadêmico em relação ao tema abordado.  

Na Tabela 3 os trabalhos estão organizados de acordo com os seguintes descritores: 

prática, qualidade e Prova Brasil, separados entre teses e dissertações e seus anos 

respectivamente. 

 
Tabela 3- Relação de quantidade de trabalhos por ano 

Descritores Teses              Ano  Dissertação                        Ano 

   Prática     1                      2016 2 2016 – 2018 

Qualidade 1                      2018 1  2017 

Prova brasil 2                2015 - 2019 5 2014 – 2017 – 2017 - 2017 – 2019 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

É possível observar uma constância de um trabalho por descritor, com aumento para 

duas teses que abordam a Prova Brasil, dois trabalhos em dissertações que abordam a prática e 

para cinco trabalhos em dissertações que abordam a Prova Brasil, sendo três delas realizadas 

no ano de 2017. 

A organização dos trabalhos pelos descritores (Prova Brasil, prática e qualidade) visa 

que os leitores se atentem separadamente para cada uma dessas questões, mas também que 

percebam o quanto estão entrelaçados na avaliação de larga escala, que nesse caso, trata-se da 

Prova Brasil. Após análise dos trabalhos é possível observar os autores que mais apareceram e 

a contribuição deles para o tema abordado. A Tabela 4 mostra uma síntese dos autores mais 

citados por cada descritor. 

 
Tabela 4 - Autores mais citados 

Descritores Autores mais citados 

Prova Brasil WERLE; CORSETTI; FRITSCH, (2015), BONAMINO; SOUSA (2012). 

Qualidade 
BONAMINO; SOUSA (2012), CARVALHO (2009), CURY (2014), 

DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS (2007). 

Prática FRANCO (2001), FREITAS (2012), MACHADO (2010). 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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A seguir, são analisados os trabalhos referentes a cada descritor de modo mais 

detalhado. Os critérios de análise são: o objetivo, o método, o autor mais citado e os 

resultados encontrados, de forma a entender o que cada pesquisa trata e suas contribuições. 

 

 

3.2 PROVA BRASIL 

 

Neste descritor foram analisadas cinco produções em relação à Prova Brasil. A 

dissertação de Flávia Viana Basso, intitulada: “Uso dos resultados do SAEB/Prova Brasil na 

formulação de políticas educacionais estaduais” traz um estudo realizado em três partes, onde 

na primeira foi feita uma pesquisa documental entre as duas últimas edições do SAEB/Prova 

Brasil, assim como os planos estaduais. Na segunda etapa a aplicação de um questionário em 

vinte e três unidades da federação e a terceira etapa consistiu em entrevistas. Como resultado a 

autora traz que os dados do SAEB são utilizados na maioria dos estados como apoio para a 

formulação de políticas, utilizados também na gestão e formação de professores, sendo os 

mesmos um meio de informação da qualidade, porém ainda é necessário informações sobre o 

cenário de realização das provas. 

Na obra de Basso (2017) os autores Kellaghan, Greaney e Murray (2011) aparecem 

diversas vezes trazendo a discussão em relação à utilização de dados para criação de políticas 

públicas como um desafio para os gestores e as escolas. A partir desse trabalho vemos a 

valorização de todos os temas abordados, a autora executa sua pesquisa de forma qualitativa-

quantitativa, trazendo resultados satisfatórios, mas que ainda precisam ser melhorados em 

relação ao desempenho da Prova Brasil e os resultados implicados pela mesma para serem 

utilizados na criação de políticas. 

Gilmara Rita Oliveira Castro que em 2017 realizou a dissertação “Conversando sobre a 

Prova Brasil e suas implicações no dia a dia de escolas da zona rural do município de Viamão-

RS” buscou responder quais as implicações da Prova Brasil no cotidiano escolar das escolas 

rurais do município de Viamão/RS. Uma de suas percepções é a dificuldade de escolas rurais 

participarem de avaliações em larga escala pela realidade ser tão diferente das demais escolas. 

Foram elaborados questionários on-line para ser aplicados em duas escolas, em relação à Prova 

Brasil no quinto ano do Ensino Fundamental. Como resultados foi possível observar a falta de 

controle em relação aos dados que deveriam ser obtidos a partir da avaliação, assim como a 

falta de diálogo em relação ao tema. Foi proposto que as escolas criem questionários on-line 

para serem respondidos pela comunidade com o intuito de aumentar as discussões em relação 

ao assunto.  
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A pesquisa de Arroyo (2010) em relação o campo e a cidade nos lembram da diversidade 

em uma sociedade com os mesmos objetivos que de formas diferentes buscam os mesmos 

resultados. Nessa pesquisa nota-se a preocupação em relação à Prova Brasil nas escolas rurais 

e em uma pequena proporção já foi possível perceber o quanto a realidade nessas escolas está 

distante, por falta de informações a respeito da avaliação.  

A dissertação realizada no ano de 2017 pela autora Maria Virgínia Morais Garcia 

intitulada “Proposição de um guia de gestão de resultados e avaliações externas: Prova Brasil” 

busca os resultados da Prova Brasil, assim como a utilização dos mesmos pelas gestões. A 

pesquisa é qualitativa e foi feita com questionário para professores da rede pública do município 

de Itaúna (MG). Sendo possível constatar a necessidade dos gestores pensarem e discutirem 

mais sobre os resultados das avaliações para a partir delas serem criadas estratégias para 

resolver possíveis problemas. 

A autora Garcia (2017) cita Bardin (2004) para subsidiar a análise de conteúdo como 

uma técnica que leva em conta as situações reais e fatos vivenciados, aplicados por meio da 

comunicação. Também utiliza Horta Neto (2013) com o discurso que avaliar significa muito 

mais do que resultados, mas sim o aperfeiçoamento, inclusive da instituição. Aponta ainda que 

a falta de diálogo sobre as avaliações de larga escala dificulta a melhoria na qualidade da 

educação nas escolas. 

Na dissertação nomeada “Avaliação em larga escala: Prova Brasil interfaces com o 

contexto escolar” de Nilva Ferreira Batista Arantes, realizada em 2019, a autora aborda a 

avaliação em larga escala Prova Brasil, aplicada ao nono ano do Ensino Fundamental, como 

política que direciona as ações do Estado, com o objetivo de conhecer e analisar os 

desdobramentos desta avaliação em escolas da rede pública estadual, a partir dos gestores. Um 

dos teóricos que aparecem é Perrenoud (1999) que defende uma avaliação articuladora do 

interesse do Estado e da sociedade com padrões de qualidade científica e democrática. A autora 

lembra que as práticas dos gestores estabelecem uma relação direta com o ensino e a 

aprendizagem dos alunos e traz em sua conclusão a influência negativa de tais avaliações no 

trabalho do gestor, por demandarem muitas atividades burocráticas.  

Na tese intitulada “A política de accountabillity na educação básica e os efeitos da 

avaliação externa no ensino e na gestão escolar: um estudo no município de Santa Maria/RS” 

da autora Micheli Bordoli Amestory realizada em 2019 com o objetivo de analisar de que forma 

as avaliações externas influenciam as políticas na educação e seus efeitos na atuação de gestores 

e docentes. A pesquisa caracterizou-se como qualitativa, documental e bibliográfica, também 
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sendo realizadas entrevistas semiestruturadas. É possível perceber que as políticas de avaliação 

de larga escala prejudicam as escolas que já sofrem com baixos índices, o que acaba 

influenciando a prática escolar e o trabalho da gestão.  

Na análise dos trabalhos, para explicar e debater sobre o tema Prova Brasil, verifica-se 

com frequência que foram usados documentos e informações do MEC (Ministério da 

Educação), PNE (Plano Nacional de Educação) e INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), repositórios onde é possível encontrar leis e 

informações pertinentes para as pesquisas.  

Werle et. al. (2015) são autores que também aparecem com bastante frequência nos 

trabalhos analisados. Em sua produção (WERLE et. al., 2015) discutem as avaliações em larga 

escala implementadas pelo Estado, eles mostram que estudar o Estado é entender suas 

dinâmicas para e com a sociedade.  

Bonamino e Sousa (2012) apontam que a Prova Brasil é vista como um instrumento que 

permite as escolas se reconhecerem nos resultados obtidos. Algumas escolas espelham-se para 

alcançar o padrão de qualidade da prova, a secretaria de educação enxerga a avaliação como 

uma forma de identificar o que está se passando em todas as escolas do país, já os professores, 

por sua vez, veem como uma forma de integrar o ensino, coordenadores buscam redefinir o 

currículo e os conteúdos de acordo com a avaliação. Desta forma, podemos perceber que para 

cada instância dentro da escola a Prova Brasil se apresenta de uma forma e os objetivos a partir 

dela também mudam, sendo parte em quase todos os aspetos da escola.  

 

3.3 QUALIDADE 

 

Quanto à categoria qualidade três produções foram analisadas. Na tese de Alenis Cleusa 

de Andrade (2015) “Indicadores de qualidade da Educação Básica sob o olhar da pesquisa 

científica: Prova Brasil e IDEB” o objetivo foi analisar as formas de interpretação dos 

indicadores de qualidade da Educação Básica e como a mesma pode proporcionar um avanço 

significativo em relação às avaliações de larga escala sobre a gestão educacional, sendo a 

metodologia bibliográfica, realizada em teses e dissertações no período de 2007 até 2011. 

Andrade (2015) observa que em algumas formas de interpretação não havia de fato um 

avanço, sendo considerada apenas uma pesquisa com fins externos. A autora cita Bourdieu 

(2003) que concebe as políticas na área da educação como um conjunto de lutas de muitos anos 

atrás que agora se encontra como resultado da sociedade em que vivemos, historicamente 

construída. Bourdieu também é uma inspiração em relação ao campo científico da pesquisa, no 
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qual o conhecimento atinge certo prestígio e relaciona-se ao capital financeiro. Esta pesquisa é 

semelhante à pesquisa realizada neste trabalho, buscando observar a valorização da escola em 

relação aos resultados das avaliações de larga escala. 

Na dissertação de Ana Carolina Mantovani Beserra “Políticas públicas de avaliação e 

direito à educação de qualidade no Brasil”, de 2017, a autora começa relembrando que o Brasil 

se encontra em uma das piores posições no ranking de educação. Desse modo, as políticas 

públicas que avaliam a qualidade da educação pública são extremamente necessárias para 

conhecer a qualidade da educação e assim podermos melhorá-la, porém, para que isso ocorra 

são necessárias avaliações que levem em conta as particularidades de cada instituição. A 

pesquisa de Beserra (2017) faz um levantamento dos métodos de avaliação em larga escala no 

Brasil para complementar o estudo e ao longo do mesmo a autora nota que a cada ano é 

aperfeiçoado o sistema de ensino, sendo a tendência que a qualidade cada vez mais esteja ao 

nosso alcance.  

Beserra (2017) utiliza a obra de Soares (2013) para apontar que os resultados do SAEB 

não são suficientemente debatidos e poderiam ser mais bem explorados pelos gestores e 

professores das escolas. Com a Prova Brasil novas necessidades foram vistas e precisam ser 

atendidas, como material pedagógico de acordo com as carências de cada instituição e gestores 

municipais encarregados da criação de cursos para auxiliar as escolas a chegar a resultados cada 

vez mais satisfatórios. Neste trabalho podemos observar a preocupação na qualidade do ensino 

brasileiro, pois comparado com o resto do mundo se encontra entre os mais baixos 

desempenhos, mas com tendências positivas para os próximos anos.  

A tese de Evandro Anderson da Silva “Avaliação em larga escala e qualidade de 

educação: políticas educacionais em cinco municípios do oeste do Paraná”, realizada em 2018, 

procura entender de que maneira ocorre o processo de criação de políticas municipais, 

estudando a qualidade na educação de cinco municípios do Paraná. A pesquisa é qualitativa e 

busca compreender a relação entre as avaliações de larga escala com a formação das políticas 

públicas. A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas aos gestores e como resultado foi 

constatado que o IDEB não considera aspectos essenciais da educação, que a organização e a 

aplicação da Prova Brasil precisam ser melhor avaliadas e que a efetiva melhoria na qualidade 

educacional passa por fatores não só internos, como também externos da escola.  

Silva (2018) cita Mainerdes (2006) para apontar que o processo de criação de políticas 

deveria ser uma interpretação do que acontece na prática, sendo esta específica para seu tempo 

e local de elaboração. As políticas, além de resultados apresentam efeitos para a sociedade, que 

podem ser divididos em gerais (mudanças na prática) e específicos (efeitos limitados). Desse 
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modo, podemos perceber que o trabalho do autor constatou falhas na aplicação da Prova Brasil, 

que devem ser revistas para assim melhorar a qualidade educacional dentro das escolas.  

Bonamino e Sousa (2012) são autoras que aparecem com frequência nos trabalhos 

analisados sobre a qualidade. Em suas produções abordam a qualidade associada à Prova Brasil. 

Nessa direção, Carvalho (2009) em seu trabalho traz o modelo gerencial que incluiu nas escolas 

a gestão por projetos, identificada como a forma mais eficaz para diminuir custos 

desnecessários e desenvolver novos produtos para as demandas do momento. Sendo também 

uma gestão mais integradora e adaptável, fazendo com que as pessoas colaborem umas com as 

outras e trabalhem juntas, como uma maneira para melhorar a qualidade dos resultados obtidos 

na escola. Carvalho (2009, p. 1155) salienta que: 

 
Na perspectiva gerencial, a gestão autônoma do sistema educativo é concebida como 

capaz de gerar respostas adequadas à realidade de cada estabelecimento de ensino e 

de cada comunidade; é uma forma de assegurar a formação de uma identidade 

institucional e, ao mesmo tempo, o respeito à diversidade de interesses dos 

destinatários. 
 

O autor aponta que a gestão autônoma é uma prática flexível e diretamente relacionada 

às questões que a escola necessita discutir e resolver de forma prática e eficiente. Respeitando 

seus alvos e suas carências. Ainda, Cury (2014) traz a questão de qualidade associada ao ensino 

e permanência obrigatórios para a qualidade, mas também das formações iniciais e continuadas, 

materiais pedagógicos e salários que estimulem. Podemos ver que a qualidade depende de tudo 

isso e muito mais, da gestão, dos professores e projetos e da cooperação e dedicação de todos, 

escola e sociedade.  

Nessa seara Dourado et. al. (2007, p. 7), os autores mais citados sobre qualidade, 

analisam esse conceito:  

 
[...] as concepções e as representações sobre o que vem a ser uma educação de 

qualidade alteram se no tempo e espaço, especialmente se considerarmos as 

transformações mais prementes da sociedade contemporânea, dado as novas 

demandas e exigências sociais. 
 

Os autores ainda abordam a flexibilidade da qualidade da educação e suas alterações ao 

longo do tempo, sendo essa uma prática presente em diversos espaços e tempos.  

O processo educativo acontece não só na escola, mas na sociedade em geral, tendo 

múltiplas determinações, intra e extraescolares, a educação está diretamente relacionada com o 

desenvolvimento integral de cada pessoa e vice e versa. Na dimensão intraescolar destacam-se, 

a estrutura organizacional da escola que deve ser compatível com o trabalho e o objetivo 
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pedagógico, a formação dos profissionais e a permanência e desempenho escolar. Na dimensão 

extraescolar destacam-se o espaço social e direitos e obrigações de cada pessoa. 

 

 

3.4 PRÁTICA 

 

Nesta categoria encontramos quatro pesquisas. Na dissertação de Liliane Ribeiro de 

Mello “A Prática pedagógica e avaliativa de uma escola do interior paulista”, de 2014, é feita 

uma pesquisa com uma escola paulista que tem bons resultados nas avaliações de larga escala. 

Sendo um trabalho qualitativo, realizada com observações em sala de aula nas turmas de quinto 

ano e nas reuniões, bem como uma análise documental. Assim, ela constatou que a escola 

quantifica e se torna limitada às expectativas externas, define-se também as causas da qualidade 

educacional por meio da valorização da comunidade e dedicação dos professores.  

Freitas et. al. (2012) trazem a perspectiva que o Estado muitas vezes por meio das 

avaliações transmite suas responsabilidades para a escola. A ideia de qualidade de Freitas (2007 

apud MELLO, 2014) mostra que devemos pensá-la de acordo com a realidade dos sujeitos, pois 

é algo mutável. Por exemplo, a educação para a pobreza se torna muito mais cara para o Estado, 

já que exige várias estratégias diferentes e mais renda do que para as classes mais altas. Para 

buscar melhorias a escola e o estado precisam estar cientes de suas atribuições e arcar com as 

mesmas e assim, melhorar o ensino coletivamente. Podemos observar a partir desta pesquisa o 

interesse com a prática associado à qualidade em sala de aula em relação às avaliações em larga 

escala.  

A autora Andréa Sebastiana do Rosário Cavalcante Machado que realizou a dissertação 

“O gestor escolar e os desafios da apropriação dos resultados das avaliações de larga escala: 

impactos de intervenções pedagógicas em quatro escolas amazonenses” em 2016, debate sobre 

os resultados de quatro escolas do município de Borda (AM) com o intuito de observar como 

ocorre a intervenção da gestão e dos professores em relação aos resultados obtidos pela escola 

nas avaliações de larga escala. A pesquisa é qualitativa e por meio dela observa-se de que modo 

os gestores se apropriam dos resultados da Prova Brasil nessas escolas. Foi realizada uma 

análise documental e entrevistas nas quatro escolas, mostrando que são necessárias melhorias 

no processo de apropriação dos resultados. Ao final, a autora traz um plano de ação educacional 

para auxiliar na gestão dos resultados para contribuir com a qualidade.  

A autora em diversos momentos cita Lück (1998, 2000, 2005, 2009) afirmando que os 

processos de mudanças nas gestões devem ser entrelaçados com resultados na aprendizagem. 

O gestor que é um dos principais atores na escola e tem importância para impulsionar um 
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avanço na prática educacional, efetivando ações pedagógicas e estimulando toda a comunidade 

escolar a participar de decisões e informações, sendo essa uma figura fundamental no processo 

de aprendizagem.  

Além disso, observa-se a preocupação com a implementação de ações que ajudem na 

melhoria da qualidade do ensino por meio dos resultados nas avaliações de larga escala para 

auxiliar na prática em sala de aula (MACHADO, 2016).  

A autora Josimara Pereira Monte, em 2018, elaborou a dissertação “Sistema de 

avaliação educacional de Teresina: apropriação e utilização dos resultados para a orientação de 

intervenções pedagógicas” em que traz uma discussão sobre a apropriação de resultados pelo 

Sistema Educacional de Teresina (SAETHE).  

A autora utiliza-se da pesquisa de Silva (2015) que aponta os resultados das avaliações 

como uma forma de observar os alunos que possivelmente possam ter problemas de 

aprendizagem. Constatar os erros mais frequentes nas provas cabe ao professor para que 

baseado nisso haja uma reestruturação de seu planejamento com o intuito de suprir as carências 

que porventura os alunos venham a demonstrar, mas cabe não só ao professor o 

acompanhamento do aluno durante o ano, sendo dever de toda a equipe escolar. E por fim, a 

autoavaliação é um instrumento recomendado para repensar as práticas vivenciadas.  

Foram utilizados questionários para as diretoras e professores e a partir deles foi notado 

fatores como divulgação, propósitos e iniciativas em relação aos resultados obtidos, para 

potencializar a aprendizagem dos estudantes. Também foi proposto um plano de ação que inicia 

desde a formação de diretores e professores até as análises do currículo (SILVA, 2015).  

Na tese intitulada “Políticas de avaliação em larga escala e o contexto da prática em 

municípios de pequeno porte do estado do Paraná (2005/2013)” da autora Juliana Fátima 

Serraglio Pasini realizada em 2016 observa-se em cinco municípios de Paraná a forma em que 

as avaliações em larga escala mudam a prática. A coleta de dados foi feita em entrevistas com 

25 diretores, professores e coordenadores de escolas que participaram da Prova Brasil entre os 

anos de 2005 à 2013. Pode-se perceber muitas falhas nas análises dos resultados da avaliação, 

por não considerar aspectos singulares das instituições e por isso muitos professores se tornam 

resistentes ao uso dos resultados, já são múltiplos fatores determinantes da prática em sala de 

aula. 

Ball (2005) é citado por Pasini (2016) mostrando que o conhecimento não pode ser visto 

ou transformado em uma mercadoria. A aprendizagem dos alunos muitas vezes é baseada em 

uma política de custo-benefício, o que não deveria acontecer, pois há muito além do que consta 

nas notas de provas e avaliações e os professores são os principais atores para perceber essas 
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questões. Nessa pesquisa, mais uma vez é possível verificar a preocupação com os resultados 

na prática da escola e o distanciamento em relação às singularidades de cada escola que não são 

consideradas pelas avaliações de larga escala.  

Franco (2001) é um dos autores recorrentes nos trabalhos que abordam a prática 

associada à Prova Brasil. Em sua pesquisa ele traz os objetivos do SAEB, assim como 

potencialidades, problemas e desafios. O acompanhamento do sistema educacional é um dos 

objetivos que permite ao longo do tempo que os professores possam comparar os resultados 

obtidos, mesmo que com caráter dinâmico da educação. Esse acompanhamento comparado com 

os resultados educacionais vem lentamente se aprimorando, levando em consideração o 

contexto social do aluno, mas ainda distante de se colocar a par de cada instituição de ensino.  

A apreensão de fatores escolares que podem explicar resultados é um objetivo que 

procura oferecer contribuições relevantes, buscando características nas escolas e salas de aulas 

que expliquem os resultados obtidos pelos alunos. Assim, as políticas implantadas pelos 

gestores das escolas podem ser voltadas às necessidades identificadas melhorando o ensino e 

consequentemente os resultados (FRANCO, 2001).  

Freitas et al. (2012) também aparece quando se trata de prática. O autor defende que o 

sujeito central da escola é o aluno, que é avaliado pelos professores, como também pelo sistema. 

Esse resultado então deve ser um ponto de encontro entre essas duas avaliações que têm o 

mesmo objetivo: os alunos. Dessa forma, seria mais completa com o olhar dos professores que 

estão cientes da realidade da escola também se aproximaria ao máximo do aluno.  

Machado (2010) traz a visão de avaliação da escola do campo e busca se desprender das 

concepções de medida e classificação. As atividades levam em conta a diversidade 

socioeconômica e cultural, de forma a valorizar as aprendizagens de maneira ampla e não 

apenas as de conteúdos, sempre respeitando e potencializando o ritmo de cada um.  

 

4 CONLUSÃO 

 

A análise dos trabalhos encontrados sobre a temática abordada contribuiu para a 

construção do estado do conhecimento proposto em relação ao Sistema de Avaliação da 

Educação Básica dos anos iniciais do Ensino Fundamental e seus indicadores de qualidade. Os 

trabalhos foram investigados por meio da bibliometria no banco de dados da Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações (BDTD) do IBICT, no período de 2014 a 2021 com os descritores 

“Prova Brasil”, “avaliação em larga escala” e “qualidade e gestão educacional” levando em 

consideração que durante a maior parte deste período a avaliação ainda existia com a 
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nomenclatura de Prova Brasil. Com isso, buscou-se ampliar e auxiliar para uma melhor visão 

das pesquisas no período atual.  

Foi possível observar que os conteúdos do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental precisam de monitoramento, considerando a 

fragilidade em relação à diversidade das escolas brasileiras, bem como na carência formativa 

de professores e gestores, que apresentam dificuldades de trabalhar no planejamento escolar 

com os índices apresentados. As pesquisas ainda apontam também a falta de diálogo sobre o 

tema que impede o bom aproveitamento dos resultados da avaliação.  

Em relação à qualidade, as pesquisas mostram que as escolas têm dificuldades para 

melhorar seus resultados por meio da avaliação de larga escala como o SAEB, por falta de 

conhecimento e interpretação de seus resultados que poderiam ser mais bem aproveitados. 

Ainda, mostra-se que o IDEB não considera aspectos essenciais da educação e que a 

organização e a aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental precisa ser melhor avaliada, o que impede de os resultados poderem ser 

usados para a melhoria da educação. Em compensação o trabalho de Beserra (2017) apresenta 

resultados positivos de que cada vez mais as escolas buscam se aperfeiçoar em relação à 

qualidade do seu ensino.  

Quanto à prática, as produções científicas apontam que ela aparece geralmente 

associada à qualidade do ensino, buscando a partir dela melhorias. Também vemos falhas e 

distanciamento nos resultados das avaliações o que torna muitos professores resistentes à 

utilização dos mesmos para modificar suas práticas em sala de aula.  

Portanto, a qualidade é uma questão presente nos objetivos das escolas que utilizam de 

práticas vindas, na maioria das vezes, de avaliações internas e não da avaliação de larga escala 

como o SAEB. Ao longo do tempo precisamos buscar mudar a realidade para que as escolas e 

gestões enxerguem e consigam utilizar desses resultados para que possam contribuir para a 

melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. Infere-se que a política brasileira 

educacional precisa investir na formação de professores e gestores no sentido de buscar atender 

a fragilidade de usar os índices de avaliação de larga escala como ferramenta do planejamento 

escolar. 
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CAPÍTULO 36 
 

A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
E AS COMPETÊNCIAS DIGITAIS NECESSÁRIAS À 
FORMAÇÃO DOCENTE DO SÉCULO XXI 

 
Anselmo Felipe Silva Lins 

 
RESUMO: O uso das tecnologias, suas atualizações e as mudanças que 
provocou nas relações sociais e culturais das sociedades ao redor do mundo 
fez com que o ambiente escolar também sentisse essas alterações. 
Paulatinamente o acesso a dispositivos eletrônicos aptos a conectar-se à rede 
tem se tornado mais comum permitindo que parte da população já tenha feito 
acesso a WWW pelo menos uma vez. Fazer a escola acompanhar essas 
alterações socioculturais e digitais, cada vez mais velozes e autônomas, tem 
sido um desafio cotidiano e emergente. Causar uma disruptura no processo 
de ensino-aprendizagem visando uma escola moderna, integradora e que 
promova uma formação omnilateral é um obstáculo que a formação dos 
professores, o poder público (escolas governamentais) e o 
privado/empresários (escolas particulares/confessionais) precisam vencer 
juntos. Uma quebra de paradigmas, que vise trazer a escola para o século XXI, 
pode ser realizada quando se implementa uma Coordenadoria de 
Tecnologias Educacionais e confiam-se à figura do Coordenador de 
Tecnologias atribuições para promover um uso propositivo, pedagógico e 
dinâmico. O presente artigo se classifica como uma pesquisa qualitativa de 
caráter explicativo e se desenvolveu como um trabalho de conclusão de 
disciplina de Mestrado em Educação. 
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INTRODUÇÃO 

Os constantes avanços e atualizações no uso das tecnologias são mudanças que as 

sociedades mais contemporâneas têm vivenciado com uma certa velocidade. Moursund (1992) 

cita o desenvolvimento tecnológico desde o código Morse (1837), passando pelo telefone 

(1876) e fala a respeito deste como uma ferramenta que não necessitava de treinamentos 

específicos para seu uso e pari passu até a chegada dos computadores. O autor diz que muitas 

crianças crescem juntas a esses aparelhos e que qualquer mudança social acaba por 

repercutir/impactar também na organização escolar. 

Dispositivos eletrônicos e o uso deles promoveram severas transformações nas 

comunicações e estilo de vida e a escola, como um espaço de relações e reflexo da sociedade, 

teve/está tendo que abarcar essas tecnologias, já que seu público-alvo começou a conectar-se 

cada vez mais e os desafios para inserir essa escola no século XXI são cada vez maiores.  

Conectar a escola passa por uma série de momentos, agentes responsáveis e análises 

sociais. Prover uma proposta metodológica interdisciplinar, atualizada e interconectada às 

necessidades do “cidadão do futuro” é o que profissionais e pesquisadores tentam vislumbrar 

na hora de “moldar” um ideal de escola que interaja com o estudante, com a sociedade e que o 

forme para omnilateralidade. 

Um dos grandes desafios da conexão entre a escola e a sociedade do corrente século 

consiste no fato de que nem sempre há formação adequada, ou profissional especializado, para 

a utilização, de cunho pedagógico, desses dispositivos no ambiente escolar. Uma das propostas 

que serão levantadas ao longo desse estudo é a implementação da figura do “coordenador de 

tecnologia” (technology coordinator [TC]) como um possível líder e instrutor, que, através de 

suas atribuições, pode ser uma ponte entre a tecnologia e o uso propositivo dela no ambiente 

educacional. 

A Coordenadoria de Tecnologias Educacionais (CTE) fora estabelecida nos Estados 

Unidos nos anos 1980, inicialmente na educação superior (MOURSUND, 1992; DALY, s.d.), 

e tinha como objetivo personificar no TC um profissional competente para direcionar o trabalho 

visando um melhor aproveitamento no uso e conhecendo as potencialidades dos dispositivos 

digitais.  

 Ao longo dessa pesquisa abordar-se-á a função da Coordenadoria de Tecnologias 

Educacionais, suas incumbências e o importância do desenvolvimento das competências 

digitais do professor para que ele possa se descobrir e explorar suas próprias capacidades, 

ademais, com este estudo busca-se responder ao seguinte questionamento: “como um 
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coordenador de tecnologias pode ser um agente promotor de transformação para uma escola 

conectada ao século XXI?” e se apresentam como fundamentação teórico-basilar as ideias 

trazidas nas obras de autores tais como: Moursund (1992), McGraw (2019), Daly (s.d.), Lelisko 

(2005), Feenberg (2003), entre outros, intentando o lançamento de uma proposta para uma 

educação conectada, propositiva e teleologicamente preparada para ser um centro de promoção 

do saber e conhecimento significativo. 

 

METODOLOGIA 

 O presente estudo se classifica como uma pesquisa sistematizada, qualitativamente 

concebida, que fora realizada em bases de dados abertas (Scielo, Scholar Google e ERIC - 

Education Resources Information Center) e que se tipifica como uma investigação explicativa, 

pois, como apresentado em Gil (2002, p. 42), 

“essas pesquisas têm como preocupação central identificar os fatores 

que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da 

realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas.” 

 Em se tratando da definição do termo “pesquisa”, ibid (p. 17), diz que ela é dada como 

um “procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos” e sua tipificação, como uma análise de caráter qualitativo, 

encontra em Minayo (2002, p. 21) uma definição ao dizer que “pesquisa qualitativa responde a 

questões muito particulares. Ela se preocupa [...] com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado”. 

 O levantamento e seleção do material se deu ao longo de aproximadamente 10 dias, 

onde foram inseridos na ‘barra de busca/search’, descritores nomeadamente como: 

“competência digital docente”, “competências professor”, “professores tecnologia”, 

“tecnologia educacional”, “technology coordinator” e afins, diante disso, então, após uma 

averiguação sistêmica, as obras que estão apresentadas como fundamentação teórica deste 

estudo foram definidas. 

 É importante salientar também que os autores McGraw (2019), Lelisko (2005), Daly 

(s.d.) e Moursund (1992) redigiram seus trabalhos em língua inglesa e ao longo deste artigo os 

excertos recortados, e por ventura citados no texto, foram traduzidos pelo autor deste 

levantamento para um melhor entendimento do leitor não-falante do idioma anglo-saxão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 A presente seção fora subdivida em três tópicos secundários para uma análise 

explicativa mais acurada, com o fito de organizar visual, metódica e epistemologicamente as 

arguições realizadas ao longo deste.  

 

Tecnologia e a integração tecnológica 

 A definição de “tecnologia1 ”, de acordo com o dicionário, é uma “teoria geral ou estudo 

sobre técnicas, métodos, meios ou instrumentos, de forma sistemática, de um ou mais ofícios 

da atividade humana” e partindo para analisar esse termo sob a óptica de alguns autores e a 

aplicação dele nos ramos da filosofia e educação encontra-se Prensky (2010, p. 202) onde ele 

diz que “o papel da tecnologia [...] é o de oferecer suporte ao novo paradigma de ensino”, já 

McGraw (2019, p.2) alega que “a tecnologia deve [...] servir como uma extensão para 

amplificar nossa capacidade mental, permitindo-nos um desempenho mais produtivo”. 

 Em Feenberg (2003) encontra-se uma análise filosófica do termo, uma vez que o autor, 

ao traçar uma linha histórica entre a filosofia da ciência e a da tecnologia, prossegue para dois 

momentos analíticos em que diz que ambos os campos partem do pensamento racional, porém 

pondera ao esclarecer que “onde a ciência busca o saber, a tecnologia busca o controle” (p. 1). 

 Ele comenta também que os conhecimentos e tradições historicamente construídos de 

um povo são injusti e inexplicáveis, racionalmente falando, e que para a manutenção destes 

proíbem-se “certos questionamentos”, enquanto que em sociedades mais atuais o ato de 

‘questionar’ está presente e ele usa o Iluminismo como referência para basear seu pensamento.  

 Ao mencionar que as mudanças diacrônicas sociais levaram a tecnologia a se tornar 

“onipresente” na vida das pessoas e em seus pensamentos, o autor chama isso de “cultura nova” 

ou então de “racionalidade tecnocientífica”. 

 Historicamente falando, ibidem traz à tona o termo techne, utilizado na Grécia antiga 

para se referir a uma prática/forma/modelo de poiesis2: “por exemplo, a medicina é uma techne 

cujo objetivo é curar o doente (poiesis); a carpintaria é uma techne cujo propósito é construir a 

partir da madeira (poiesis)” (p. 2 – adaptado e grifado pelo autor do artigo).  

 No que tange ao conceito de integração tecnológica, Daly (s.d., p. 4-5) traz que o termo 

consiste em um “uso contínuo da tecnologia como uma ferramenta para aprimorar o 

aprendizado” e o uso contextualizado e propositivo das tecnologias, contemporaneamente 

denominadas de TDICs , no ambiente escolar são ações que podem promover uma 

 
1 Fonte: https://bit.ly/3uxdlmt 
2 a atividade prática de fazer da qual os seres humanos se ocupam quando produzem algo (in FEENBERG, 2003) 
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aprendizagem integrada com as mudanças sociais, laborais e visando a formação de cidadãos 

aptos para a era do conhecimento digital. 

 

O que são ‘competências’ e as competências digitais do professor? 

 Antes de trazer a terminologia “competência(s)” e suas aplicações ao discurso desta 

pesquisa, é preciso analisar denotativamente seu significado e, segundo o dicionário3, 

competência é uma “(i) aptidão que um indivíduo tem; (ii) conjunto de conhecimentos; ou (iii) 

indivíduo com profundo conhecimento de determinado assunto” e de acordo com Bitencourt 

(2004, p. 60) “reduzir” o conceito ‘competência’ a “um conjunto de conhecimentos, habilidades 

e atitudes” é uma abordagem racionalista. 

 Rangel Baca (2015, p. 236 – grifo nosso) sintetiza o termo como uma “articulação de 

múltiplos recursos pessoais (atitudes, conhecimentos, habilidades ou valores) e contextuais 

(materiais, econômicos, humanos)” para a executar uma atividade ou solucionar um problema 

em situações concretas;  

 Bitencourt (2004 apud SANDBERG, 1996) cita que o termo não pode ser minorado 

apenas aos atributos de alguém vinculados ao trabalho, mas sim através de uma abordagem 

interpretativa onde “o desenvolvimento de competências envolve a mudança na estrutura e 

no significado das práticas de trabalho” (p. 60; grifo nosso), ou seja, para ela, é preciso 

compreender o sentido de trabalho e sua organização (formas de, variantes...) como o ponto de 

partida para então compreender o sentido de “competência(s)”. Já Perin et al (2019) dizem que 

“competência” 

“é a capacidade que tem o indivíduo para enfrentar e adaptar-se às 

situações concretas de trabalho, ou seja, o desenvolvimento de 

competências é a apropriação do conhecimento (saber) aplicada no 

trabalho (saber agir); (p. 2).” 

 Ibidem elaboraram uma tabela com o que denominam de “indicadores de competências 

digitais” que estão apresentados aqui, de modo sucinto, nas primeira e segunda colunas 

(competências e descritores); a terceira traz um recorte de “habilidades de gestão” necessárias 

aos ‘coordenadores de tecnologia’ (que serão detalhadas no próximo tópico deste estudo [3.3]) 

e essa comparação de competências (trazidas por PERIN et al, 2019) e habilidades 

(apresentadas em PEREIRA, s. d.) intenta demonstrar que a familiaridade e o domínio da 

 
3 Para seus outros significados, consultar aqui: https://bit.ly/3ud0QML. 
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tecnologia acabam por tornar-se uma ponte entre o professor e o TC, posto que há um ponto de 

intersecção nas atribuições desses dois profissionais nesse quesito. Vejamos: 

 

Tabela 1: comparação entre as “competências digitais docentes” e as habilidades de gestão de um ‘coordenador 

de tecnologias’ 

COMPETÊNCIAS 
DESCRITOR(ES) 

SIMPLIFICADOS 

NOMENCLATURA DADA POR 

PEREIRA (S.D.) ÀS “HABILIDADES DE 

GESTÃO” NECESSÁRIAS A UM TC 

TECNOLÓGICA 
O uso de softwares e hardwares 

em sua ampla variedade 

GESTÃO DE PROJETOS 

INFORMACIONAL 
Seleção, avaliação e organização de 

recursos digitais e tecnológicos 

COMUNICACIONAL 
Liderança, cooperação, contato 

com a comunidade in e ex situ 

GESTÃO DE PROCESSOS E GESTÃO 

DE EQUIPE 

AXIOLÓGICA 

Compartilhamento de ações, 

propostas, autoavaliação e 

desenvolvimento 

PEDAGÓGICA 

Uso das TDICs no cotidiano escolar e 

alinhado a uma metodologia integrada 

com o(s) currículo(s) 

GESTÃO ESTRATÉGICA 

Fonte: autoria própria (adaptado de PERIN et al, 2019) 

 No quadro acima é possível perceber que as “competências” digitais docentes e seus 

descritores (que foram sintetizados, mas, originalmente, são divididos em vinte tópicos), 

trazidos por Perin et al (2019), se assemelham aos conceitos apresentados como “Habilidades 

de Gestão” em Pereira (s.d) e isso não acontece por mera coincidência, visto que, para tornar-

se um coordenador de tecnologia, é necessário que o profissional seja um professor, antes 

de tudo, e conheça a vivência, a organização e as relações existentes em um ambiente 

pedagógico, todavia as atribuições de um TC vão além das descritas no quadro e isso será 

abordado no tópico seguinte. 
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 A CTE e o papel do coordenador de tecnologia no processo de disruptura4 

 A CTE é a organização pedagógica de uma escola, distrito ou município onde o(s) TC 

atua(m) como agente(s) promotor(es)/direcionador(es) de conhecimentos aplicados ao uso de 

recursos digitas concatenados com a docência e o processo de ensino-aprendizagem. 

 Lelisko (2005 apud CARTER, 2000, p. 4) esclarece que “Coordenador de Tecnologia”, 

“Tecnólogo Instrucional”, “Especialista em Tecnologia”, “Especialista em Mídia”, 

“Especialista em Integração” e “Facilitador de Integração” são nomenclaturas variadas dadas a 

um ou dois cargos (posições) e diz ainda que o termo “mais apropriado” é nomear de 

“coordenador de tecnologia” devido ao seu papel de facilitador do uso das TDICs em âmbito 

escolar. 

 Para o professor emérito da University of Oregon, David Moursund (1992), o 

coordenador de tecnologias é um educador capaz de facilitar o uso das tecnologias 

relacionadas ao computador e ele mapeou quatro áreas principais de atuação desse 

profissional: 1) ser um facilitador de instalações de informática; 2) desenvolver trabalhos com 

os administradores escolares; 3) articular-se com professores; e, por fim, 4) trabalhar com os 

alunos (essas áreas de atuação são agrupadas em um sentido mais amplo das responsabilidades 

desse[s] coordenador[es]). 

 Daly (s.d.) traz à luz que as responsabilidades desse cargo variam de instituição para 

instituição. Ela completa dizendo que para uma ação propositiva é necessária a criação de um 

“Plano de Mudança e Desenvolvimento” que verse sobre a implementação de ações “a médio 

e longo prazo para tecnologia e que cubram um período de três a cinco anos” (p. 11). No plano 

de tecnologia devem estar inclusos também oportunidades de desenvolvimento profissional 

para os professores e a promoção dessas oportunidades é uma responsabilidade do 

coordenador de tecnologias. 

 Em sua tese de doutorado, McGraw (2019) argumenta sobre a necessidade de os 

professores promoverem uma educação crítica que assegure aos estudantes as habilidades 

necessárias para uma formação que intente a estes um emprego de sucesso e que para isso os 

educadores precisam trabalhar juntos, “como um time, para construir o melhor sistema de 

experiência educacional possível e dar aos estudantes de escolas públicas oportunidades para 

seus dias atuais e sucesso futuro [...]” (p. 2).  

 
4 é um neologismo provindo do aportuguesamento da expressão inglesa “disruption” e que tem como definição: 
(i) que acaba por interromper o seguimento normal de um processo; (ii) que tem capacidade para romper ou 
alterar; (iii) que rompe. 
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 Pereira (s. d.) diz que as instituições que visam a implantação e posterior implementação 

de uma ação pautada no uso de tecnologias educacionais deve considerar a possibilidade de 

montar uma CTE, que tem como intenção a formação continuada, treinamento dos profissionais 

da escola e aplicação de TDICs no cotidiano pedagógico com o fito de tornar a aprendizagem 

dinâmica, objetiva e significativa. 

 McGraw (2019, p. 8) vai ao encontro do argumento de Pereira (s.d.) ao dizer que os 

coordenadores de tecnologia “podem ser responsáveis pela implementação de infraestrutura de 

tecnologia, tanto o hardware quanto o software, [...] para que a escola seja, no mínimo, operável 

para alunos e funcionários.” Ela ainda tece uma argumentação para apresentar a importância do 

TC no ambiente escolar ao dizer que: 

“como líderes educacionais, [...] também devem ajudar a equipe de 

ensino a maximizar o uso da tecnologia em suas salas de aula para 

ensinar seus alunos [...] por meio de liderança em tecnologia, 

estimulando mudanças tecnológicas, desenvolvendo e liderando 

colaboração para que se esforcem constantemente pela melhoria da 

tecnologia educacional. [...] esses profissionais são responsáveis não 

apenas pela integração de tecnologia educacional de escolas [...], mas 

também defendendo e estimulando o seu uso entre funcionários e 

alunos (p. 8 – grifo nosso).” 

 Daly (s.d., p. 9) concorda com McGraw (2019) e Pereira (s.d.) ao imputar ao 

coordenador o papel de líder “que fornece suporte ao corpo docente e aos alunos da escola”. O 

papel desse profissional consiste em organizar espaços (infraestrutura), computadores e seus 

periféricos, conectá-los, os proteger com firewalls e instalar os programas básicos necessários 

para um bom uso didático-pedagógico. Por serem especialistas nesse assunto (tecnologia e seu 

uso), esses coordenadores devem auxiliar outros professores, definir metas, ensinar e treinar 

a equipe a utilizar recursos digitais em sala de aula (McGRAW, 2019; DALY, s.d.) e Lelisko 

(2005, p. 5 – grifo nosso) ainda aprofunda ao dizer que esses indivíduos “devem ser proativos 

e reativos ao monitorar as operações em geral”. 

 Todavia, para ser um coordenador capaz de desempenhar sua função com maestria é 

necessário que ele tenha habilidades para desenvolver seu trabalho sob cinco ópticas diversas e 

complementares de gestão do tipo: estratégica; de projetos; de infraestrutura; de equipe e 

de processos (PEREIRA, s. d.), vejamos: 

Tabela 2: Especificidades das habilidades de gestão necessárias a um coordenador de tecnologias 
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GESTÃO 

ESTRATÉGICA 

Habilidade para elaborar planos de ação partindo 

desde os resultados estimados 

GESTÃO DE 

PROJETOS 

Capacidade para selecionar técnicas, instrumentos e determinar tempos 

necessários e em consonância com o que se espera 

GESTÃO DE 

INFRAESTRUTURA 

Predisposição para organizar espaços e materiais visando 

o alcance dos resultados estimados 

GESTÃO DE EQUIPE 
Habilidade para liderar, mobilizar, instigar e  

se relacionar com o capital humano 

GESTÃO DE 

PROCESSOS 

Capacidade de criar, estabelecer, propor e buscar parcerias entre  

a instituição e a sociedade/público externo/empresas intentando o alcance  

dos resultados previstos 

Fonte: autoria própria (adaptado de PEREIRA, s. d.) 

 

 Lelisko (2005 apud FRAZIER, 2003) fala sobre aos coordenadores de tecnologia e sua 

importância, quando diz que eles 

“desempenham um papel vital na liderança [...]. O coordenador de 

tecnologia deve estar preparado para ajudar a direcionar e apoiar todos 

os aspectos do uso de tecnologia [...]. O líder tecnológico está em uma 

posição de ajudar a definir a visão e direção de como a tecnologia pode 

ser usada no ensino e na aprendizagem, com o apoio de tecnologia em 

aplicações administrativas, e o planejamento e orçamento para o uso 

eficaz de tecnologia no distrito. (p. 72).” 

 O coordenador de tecnologia deve ter competência e domínio em educação e tecnologia, 

uma vez que a abrangência de sua atuação e incumbências são variadas e deve trabalhar em 

tempo integral sob pontos bem definidos e “deve participar de comunicações formais entre a 

administração e o corpo docente” (LELISKO, 2005; p. 7).  

 Daly (s. d.) diz que muitas escolas, com o intuito de ajudar os docentes a superar os 

obstáculos causados pelo uso das tecnologias, têm adotado a figura do TC para dar a ajuda e 

suporte necessários aos seus professores. O papel desse profissional acaba por engrandecer-se 

para a promoção de uma disruptura daquele círculo vicioso que consiste em “o professor 

continuar ensinando da mesma forma que foi ensinado”. 

 

CONCLUSÃO 

 O presente artigo teve como objetivo demonstrar como as tecnologias e suas constantes 

atualizações impactam e continuam a impactar as relações sociais vigentes. O uso de recursos 

digitais e o acesso a eles têm cada vez mais se popularizado no Brasil e diante disso, a escola 
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também precisa estar conectada para atender aos anseios daqueles que a procuram para aprender 

não apenas conteúdos estanques e injuntivos, mas sim a se tornarem cidadãos melhores e 

plenamente desenvolvidos em todas as variantes. 

 O desenvolvimento das competências digitais de um professor, alinhado ao interesse 

institucional e organizacional dos que “dão a última palavra”, pode ser a chave para a promoção 

de uma disruptura educacional que se espera de uma escola conectada ao século XXI e que seja 

capaz de implementar um trabalho que seja exequível e que possua objetividade. 

 O artigo teve como fim responder ao questionamento “como um coordenador de 

tecnologias pode ser um agente promotor de transformação para uma escola conectada ao 

século XXI?” e acredita-se que a instalação de uma CTE e a seleção de um coordenador de 

tecnologia bem formado (além da interesse do poder público ou proprietários das unidades 

privadas para investirem em tecnologias) podem ser uma saída para a inserção de uma proposta 

metodológica inovadora, versátil e conectada que visará a constante atualização de recursos 

digitais e seu uso em sala de aula e a presença de um profissional, que por ser professor, atenderá 

às demandas daquela instituição ou distrito e ainda será capaz de direcionar ações para uma 

formação voltada aos interesses pedagógicos e axiológicos dos envolvidos. 
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CAPÍTULO 37 
 

AGRAVOS COGNITIVOS NO PERÍODO PÓS-
PANDEMIA 

 
ALINE DOS SANTOS MOREIRA DE CARVALHO E PEDRO CARLOS 
PEREIRA 

 
RESUMO: A Educação é uma ciência que objetiva o conhecimento e seus 
aspectos, relacionando-se com outras áreas de saber. Dentre os processos 
estudados, estão os cognitivos, relacionados intimamente com a 
aprendizagem e com o desenvolvimento humano. A pandemia da COVID-19 
e o isolamento social como medida preventiva de contaminação trouxeram 
grandes impactos a níveis coletivos e individuas. Dentre os individuais, podem 
ser destacados os prejuízos cognitivos que abarcam dois aspectos: os que 
foram causados pela infecção do vírus e os que foram causados pela 
sobrecarga gerada no isolamento social. Nessa perspectiva, estudo justificou-
se pela necessidade de reflexões acerca da temática e objetivou analisar os 
prejuízos cognitivos causados pela pandemia da COVID-19. Para tal, a 
metodologia utilizada neste estudo é de pesquisa bibliográfica de caráter 
exploratório e descritivo. A pesquisa foi realizada em meio virtual, em bases 
de dados confiáveis como Scielo, com artigos científicos e inclui também 
ambientes virtuais de estudos e pesquisas em medicina, psicologia e 
educação, com os descritores pandemia, processos cognitivos e prejuízos. 
Após a análise do conteúdo incluso na pesquisa, a produção textual 
resultante está dividida em três tópicos: Educação e cognição; Educação, 
desenvolvimento cognitivo e aprendizagem; e A pandemia da COVID- 19 e 
os prejuízos cognitivos. As impressões e conclusões estão nas considerações 
finais. 
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INTRODUÇÃO 

A Educação é uma ciência que tem como objetivo o conhecimento e seus 

desdobramentos em diversas áreas que, mediante o encontro com aquela, se relacionam, ou 

seja, a Educação é transdisciplinar. 

A cognição e os processos cognitivos estão intimamente ligados a aprendizagem, uma 

vez que são processos do desenvolvimento humano e que fazem do ser humano o que este é em 

termos biológicos, psicológicos e socioafetivos. 

O coronavírus, um vírus desconhecido infectou o primeiro indivíduo em dezembro de 

2019, na China, causando uma doença também inédita denominada de COVID-19, que se 

alastrou pelo planeta, gerando uma grave pandemia que gerou uma crise em grandes 

proporções, em todos os aspectos sociais, econômicos, políticos, de saúde, físicos, dentre 

outros. 

Entre algumas medidas preventivas, a principal foi o distanciamento e isolamento social, 

que ocasionou prejuízos cognitivos tanto para as pessoas que foram infectadas como para as 

que não foram infectadas, mas sofreram a sobrecarga de mudanças de rotina dentro do contexto 

pandêmico. 

Sendo assim o estudo justifica-se pela necessidade de reflexões acerca da temática e 

objetiva analisar os prejuízos cognitivos causados pela pandemia da COVID-19. 

 

METODOLOGIA 

Para tal, a metodologia utilizada neste estudo é de caráter qualitativo pois tal abordagem 

oferece e possibilita uma visão para [...] o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.” (MINAYO et al., 2009, p. 21). 

Em relação aos objetivos, é uma pesquisa exploratória e descritiva (GIL, 2008) pois 

busca explorar os novos esclarecimentos realizados em estudos e pesquisas acerca dos prejuízos 

cognitivos consequentes da pandemia da COVID-19. 

No que concerne os procedimentos de pesquisa, o estudo caracterizou-se como 

bibliográfico que, segundo Gil (2008), é desenvolvida com base em material já elaborado, 

principalmente em artigos científicos e livros. A pesquisa foi realizada em meio virtual, em 

bases de dados confiáveis como Scielo, com artigos científicos e inclui também ambientes 

virtuais de estudos e pesquisas em medicina, psicologia e educação, com os descritores 

pandemia, processos cognitivos e prejuízos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Educação, desenvolvimento cognitivo e aprendizagem 

A Educação, sendo uma área da Ciência Cognitiva, que investiga a aprendizagem 

mediante pesquisas e métodos científicos, porém tem-se adotado uma abordagem em aspectos 

processuais em torno do conhecimento assim como sua aquisição, utilização, desenvolvimento 

e acesso. A educação relaciona-se com outras disciplinas como a linguística, a psicologia 

cognitiva, neurociência e a antropologia e a sua pesquisa acerca do conhecimento relacionados 

à aprendizagem humana como, “por exemplo, desenvolvimento da perícia, aquisição de 

habilidades, metacognição, esquemas, modelos mentais, cognição espacial, raciocínio dedutivo 

e indutivo, resolução de problemas, atenção, representação do conhecimento e memória” 

(JANKZURA, 2006, p. 40). 

Uma visão multidisciplinar sobre o processo de aprendizagem, embasada em pesquisas 

pode orientar os educadores esclarecendo sobre as possibilidades existentes de melhorar a 

qualidade da educação e do aprendizado, assim como medidas e estratégias facilitadoras. Nessa 

perspectiva, pode-se citar algumas relações que se estabelecem: a psicologia social examina 

como o ambiente social interfere na aprendizagem e influencia essa; a antropologia contribui 

demonstrando como a cultura influencia a aprendizagem; a psicobiologia desvenda as bases 

neurológicas da aprendizagem; pesquisadores da memória podem elaborar técnicas práticas 

(JANKZURA, 2006). 

Para Pain (1985 apud NEVES, 2021), a aprendizagem acontece mediante a dinâmica 

nas transmissões de cultura e a educação possui algumas funções interdependentes, abarcando 

uma cisão ampliada do processo educativo. A função mantenedora que garante a continuidade 

da espécie humana tal qual é caracterizada; função socializadora, que transforma o indivíduo 

em ser social através da linguagem e das interações com o ambiente; função repressora que 

objetiva conservar, através de controle e a função transformadora que transforma o sujeito para 

que seja autônomo e livre até que se torne um transformador. 

Nesse sentido, a aprendizagem é conceituada como toda mudança ocorrida no 

comportamento do indivíduo, mediante respostas a acontecimentos e estímulos exteriores que 

envolvem aspectos biológicos, psicológicos e sociais e destaca-se que qualquer mudança nos 

fatores determinantes acarretará prejuízos na aprendizagem, ou seja, cognitivos NEVES, 2021). 

De acordo com Piaget (1973), o processo de aprendizagem acontece na interação entre 

o sujeito e o objeto, chamada de assimilação e acomodação; e o desenvolvimento cognitivo é 

dividido em quatro estágios: sensório-motor, pré-operatório, operatório e o pensamento formal. 

Depois deste, ocorre apenas o aperfeiçoamento dos estágios anteriores. 
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Para Neves (2021, s.p.): 

A aprendizagem possui dois tipos de condições: as externas, na qual é 

comum a criança com problema de aprendizagem apresentar algum 

déficit real do meio devido a confusão dos estímulos, a falta de ritmo 

ou a velocidade com que são brindados ou a pobreza ou carência dos 

mesmos e, em seu tratamento, se vê rapidamente favorecida mediante 

um material discriminado com clareza, fácil de manipular, diretamente 

associado à instrução de trabalho e de acordo com um ritmo apropriado 

para cada aquisição e as internas que estão ligadas a três aspectos: o 

corpo como organismo que favorece ou atrasa os processos cognitivos, 

sendo mediador da ação; a cognição, ou seja, à presença de estruturas 

capazes de organizar os estímulos do conhecimento; condições internas 

que estão ligadas à dinâmica de comportamento. 

 

Segundo Fernandes (2001), faz-se necessário, no contexto de aprendizagem, observar 

as estruturas cognitivas e a vontade ou desejo de aprender que o sujeito possui, pois um depende 

do outro numa relação dialética, o sujeito precisa do desejo que o faz querer aprender e se 

relacionar com o objeto, o que depende de estruturas cognitivas para acontecer. Nesse contexto, 

ao objeto é conferida a simbologia e sua significação para provocar emoções no sujeito e 

desencadear o processo. 

Na perspectiva educacional, de desenvolvimento e aprendizagem destaca-se que o 

sujeito é ativo no processo e precisa estar em condições propícias para que esse processo se 

desenvolva de forma positiva e saudável. 

 

A pandemia da COVID- 19 e os prejuízos cognitivos 

No final do ano de 2019, o governo da China comunica a Organização Mundial da Saúde 

a existência e contaminação de alguns cidadãos por um novo vírus, desconhecido, denominado 

coronavírus ou COVID-19. A doença provocada pelo vírus era desconhecida, portanto não 

havia medicamento, vacina ou qualquer conhecimento prévio sobre o que e como se 

desenvolveria, diagnóstico e prognósticos eram inéditos. Havendo alguns casos assintomáticos 

e pessoas transitando entre nações, o vírus atingiu o planeta, e o que seria uma epidemia, 

transformou-se rapidamente em pandemia devido ao alto grau de contágio e rápida 

disseminação da doença (SANTOS; SILVA, 2021). 

Em fevereiro de 2020, houve o primeiro caso no Brasil, e em março de 2020 foi adotada 

como medida preventiva de contaminação e disseminação, o distanciamento social e, em alguns 

casos, o distanciamento social (SANTOS; SILVA, 2021). 

Ao destacar os prejuízos cognitivos oriundos da Pandemia da COVID-19. Pode-se 

encaminhar as reflexões em dois aspectos distintos que se encontram na aprendizagem como 
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processo permanente na vida de todo indivíduo, que são: os prejuízos cognitivos observados 

em situações somente de distanciamento social e isolamento e os prejuízos cognitivos oriundos 

da infecção pelo coronavírus, observados em pacientes infectados, após a recuperação. 

 

• Prejuízos cognitivos observados em situações somente de distanciamento social e 

isolamento 

O distanciamento social mudou a rotina de muitas pessoas e famílias de forma 

inesperada, gerando impactos em todos os aspectos, a níveis individuais e coletivos, assim como 

na rotina, biológicos, econômicos, incluindo a nível mental devido ao estresse e ansiedade 

(SANTOS; SILVA, 2021). 

Os brasileiros podem sofrer grandes impactos sociais e psicológicos em diferentes 

intensidades e gravidades (FIOCRUZ, 2020). 

A pandemia desencadeia um estado de pânico social a nível global e o isolamento social 

desencadeia sentimentos e emoções que podem perdurar a pós o período e trazer prejuízos a 

níveis mentais (HOSSAIN et al., 2020 apud PEREIRA et al., 2020). 

Estudos apontam a observância de fatores de risco como baixa autoestima, diagnóstico 

de distúrbio mental, entre outros que podem influenciar o grau de vulnerabilidade psicossocial 

(XIANG et al., 2020 apud PEREIRA et al., 2020). 

O momento pandêmico exige maiores cuidados quanto a saúde mental de crianças e 

adolescentes, devido ao período de desenvolvimento pois estudos mostram menor 

aprendizagem devido as aulas remotas (FONSECA et al., 2020). 

Muitas manifestações de ansiedade e depressão têm ocorrido neste tempo devido ao 

isolamento social, e a separação do convívio com a família e os amigos, prejudicando a saúde 

mental de muitos indivíduos (RAMOREZ-ORTIZ et al., 2020 apud PEREIRA et al., 2020). 

As inconstâncias e incertezas diante da situação pandêmica levou indivíduos ao 

desânimo, tristeza, irritabilidade, perda de interesse em atividades prazerosas, falta de apetite, 

entre outras, prejudicando a saúde física e psíquica (WANG et al., 2020 apud PEREIRA et al., 

2020). 

O contato restrito com o grupo familiar principal, quando não existe uma boa relação 

entre a família (harmonia), pode ser prejudicial para as crianças e adolescentes expostas a um 

ambiente não saudável, tanto física quanto mentalmente, gerando dificuldades e desinteresse 

pela aprendizagem (LIMA et al., 2020 apud PEREIRA et al., 2020). 

O acompanhamento dos pais a rotina estudantil é fundamental pois estudos mostram 
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dificuldades de aprendizagem e prejuízos devido as aulas estarem à distância (FONSECA et 

al., 2020). 

Fonseca et al. destacam (2020, p. 31): 

Primeiramente, o impacto da educação remota ou online em caráter 

emergencial não deve ser interpretado de modo linear nas diferentes 

faixas etárias, havendo clusters de desenvolvimento cognitivo e 

socioemocional infantil versus fase  escolar.  Crianças  de  0  a  3  anos 

de idade (subgrupo pré-escolar 1) e de 4 até 6 anos (subgrupo  pré-

escolar  2)  encontram-se  na  etapa  de educação  infantil,  em  que  

estão  desenvolvendo, pelo essencial papel do brincar e da gradativa 

maior exposição  a  tarefas  sistematizadas  pré-leitura,  pré-escrita  e  

pré-matemática,  sua  prontidão  escolar,  em inglês conhecida como 

school readiness e muito estudada. Entre as principais condições a 

serem desenvolvidas para  que  a  criança  ingresse  no  ensino  

fundamental e  se  alfabetize  para  uma  aprendizagem  acadêmica e  

um  desenvolvimento  socioemocional  suficiente  e saudável 

preparatório para a vida futura, destacam-se motricidade ampla e fina 

(para escrita), autorregulação emocional e funções executivas 

(sustentação atencional, automonitoramento de motivação intrínseca, 

postergação de ganhos ou adiamento de recompensas), linguagem oral 

suficientemente desenvolvida quanto à consciência fonológica,  ao  

vocabulário  e  ao  processamento  de narrativas,  conhecimento  básico  

de  diferenciação  de letras e números com noções de quantificação, 

entre outras. 

Nesse sentido, o isolamento social e o ensino remoto compreendem muitos prejuízos 

cognitivos e de aprendizagem. 

 

• Prejuízos cognitivos oriundos da infecção pelo coronavírus, observados em pacientes 

infectados, após a recuperação. 

Pessoas que foram contaminadas ou que sofreram suspeita de contaminação 

vivenciaram situações de emoções extremas e reações comportamentos assim como culpa, 

medo, ansiedade, melancolia, raiva, solidão, insônia, o que podem evoluir para transtornos mais 

graves como Síndrome do Pânico, Estresse pós-traumático, sintomas psicóticos (BROOKS et 

al., 2020 apud PEREIRA et al., 2020).  

Um estudo da Incor (instituto do Coração) da Faculdade de Medicina da USP revelou 

dados alarmantes quanto às sequelas do pós-COVID-19 para as pessoas que foram infectadas. 

Dos resultados, "Todos correm o risco de sofrer de uma disfunção cognitiva após a recuperação 

dessa doença” (HELENA, 2021, s. p.); 83,3% dos pacientes desenvolvem alguma dificuldade 

cognitiva para execução de tarefas rotineiras; 62,7% ficam com a memória de curto prazo 

comprometida; 26,8% não se recordam de passado remoto, devido os prejuízos cognitivos; 
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43,2% de diminuição na capacidade de alternar atenção e cuidar de mais de alguma coisa ao 

mesmo tempo; em 28,1% dos indivíduos, a atenção seletiva diminui consideravelmente e a 

percepção visual é afetada em 92,4% dos casos (HELENA, 2021). 

Em casos em que o paciente foi submetido a intubação e extubação, a quantidade de 

drogas utilizadas afeta o sistema nervoso central assim como as sinapses entre os neurônios, 

trazendo sérios prejuízos cognitivos (HELENA, 2021).  

Outros dados elencados a este estudo são: dificuldades na comunicação, dificuldade de 

identificar sentimentos, dificuldades em significados, dificuldade para expressar ideias, 

dificuldade de ser compreendida e de compreender, insegurança, confusão mental, 

agressividade, ansiedade e depressão (HELENA, 2021).  

“Quem teve COVID indica um padrão de falha de atenção bem diferente daquele do 

indivíduo que está desconcentrado porque ficou muito tempo isolado do mundo sem ânimo, 

desmotivado ou estressado com a situação” ((HELENA, 2021).  

Outros estudos recentes desenvolveram a tese do COVID longo, que compreende os 

sintomas da COVID-19 que se mantêm a longo prazo. 

Quase dois anos após o início da pandemia, uma significativa 

porcentagem da população mundial já tendo sido infectada, começamos 

a lidar com os sintomas tardios da doença, também chamada de COVID 

longo. Dentre os diversos sintomas que constituem o COVID longo 

podemos ressaltar a queixa de piora cognitiva ou perda de memória, 

também descrita na literatura inglesa como "Brain Fog" ou "névoa 

cerebral" (KLEBER, 2021, s.p.) 

Eve Garrigues et al. (2020), em seus estudos, avaliaram 120 pacientes após a internação 

a fim de fazer uma análise acerca dos aspectos físicos e psicológicos e monitorar esses 

pacientes. Dentre os sintomas persistentes e frequentes estão a perda de memória (34% dos 

casos), diminuição de concentração (28%) (apud KLEBER, 2020). 

Elkind et al., em seu estudo, apontou os relatos de alguns sintomas tardios, entre esses: 

“névoa cerebral” (81%), prejuízos cognitivos, atenção e memória de trabalho (KLEBER, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pandemia trouxe graves prejuízos em todos os aspectos, a nível mundial. Porém a 

nível individual, o prejuízo cognitivo destaca-se pois os processos cognitivos estão relacionados 

a aprendizagem assim como a muitos outros aspectos da vida cotidiana como a comunicação, 

memória curta e longa, linguagem, símbolos e significados, relações entre pensamentos, 

interpretação da realidade. 

Nessa perspectiva, prejuízos cognitivos geram prejuízos outros e de demais aspectos, 
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fazendo com que os seres humanos deixem de acreditar em sua capacidade como tal. 

Cabe destacar que os prejuízos cognitivos não se limitaram aos infectados, há casos e 

muitos de pessoas que, devido a sobrecarga psicológica e emocional durante o isolamento 

também foram prejudicados no aspecto cognitivo e em seu desenvolvimento (no caso de 

crianças e adolescentes). 

Ainda há muito a ser esclarecido, pesquisado e estudado, todavia há a certeza de 

prejuízos a longo prazo. 

Portanto, cabe a todo ser humano permanecer atento as recomendações oferecidas e 

exigidas pelas autoridades. 
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CAPÍTULO 38 
 

JUNG, FILOSOFIA E RELIGIÃO: UMA ANÁLISE 
INTERPRETATIVA ACERCA DA PRESENÇA DE UMA 
FILOSOFIA DA RELIGIÃO NA PSICOLOGIA JUNGUIANA 

 
Maurício da Silva Fonseca 

 
RESUMO: O advento da modernidade tem trazido ao indivíduo um estranhamento de 
si mesmo. Estranhamento que se apresenta sob diversos aspectos sintomáticos 
individuais e coletivos, que exponencialmente vão assumindo novas formas e 
questões. Questões estas, que vêm sendo objeto de estudo e reflexão de duas áreas 
quase tão antiga quanto à própria humanidade: a filosofia da religião e a psicologia. 
Mais especificamente na psicologia, Sigmund Freud (1856-1939) e Carl Gustav Jung 
(1875-1961) colocaram, sob diferentes perspectivas, a religião como tema de suma 
importância no desenvolvimento de suas respectivas psicologias. Desta forma, o 
objetivo aqui traçado é colocado em duas partes: situar a concepção de religião 
presente nas obras de Jung, em breve comparação com a concepção descrita por 
Freud; elaborar um paralelo epistemológico entre Jung e alguns pressupostos da 
filosofia da religião. Para tal, buscou-se apresentar em conjunto com as Obras 
Completas de Jung, uma obra complementar chamada “The Zofingia Lectures” (As 
Conferências de Zofingia) buscando trazer à tona, a partir desta última, argumentos 
para possíveis elementos de uma ‘filosofia da religião’ na obra de Carl Gustav Jung. 
Desde muito cedo Jung já apresentava as questões que iriam nortear todo o 
desenvolvimento de sua obra posterior: o propósito da vida, o significado espiritual 
da vida, a realidade da alma, o sentido do sofrimento humano, o problema do mal, a 
relação do homem com o numinoso. Questões estas também objeto de estudo da 
filosofia da religião. Na obra de Jung é possível observar que a sua preocupação tem 
como centro a situação espiritual do homem moderno e no que ele denominava 
"neurose geral do nosso tempo", que pode ser vista como um sentimento de 
inutilidade acompanhado, muitas vezes, de um sentimento de vazio de natureza 
religiosa. As reflexões de Jung o conduziram ao ponto de perceber que a função 
básica da psique é religiosa, demonstrando assim uma fidelidade a um fator superior 
ou a um princípio convincente. Para Jung, a existência humana pode ser entendida 
como uma vida consciente que, indo além da simples moralidade deve entrar na vida 
ética, na reflexão de como se deve viver. Se tanto a filosofia quanto a teologia buscam 
a verdade e que esta, em seu sentido mais alto, é Deus, a psicologia analítica 
desenvolvida por Jung vai além, incluindo-as para um mais acurado entendimento da 
razão, limitada, ao divino, ilimitado, além das categorias de entendimento humano. 
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1. INTRODUÇÃO 

A psicologia, assim como a religião, em seus sentidos fundamentais, está em uma 

posição de demanda no seio da sociedade. Em tempos de pré-modernidade, o ser humano 

possuía referências mítico-religiosas que supriam a sua necessidade de respostas ante a tudo 

que estava além de sua compreensão, e que consequentemente, lhe causava angústia. Estas 

referências davam base à formação de comunidades que estruturavam a sua identidade. Porém, 

o advento da modernidade – e todos os conceitos atrelados à esta, como tecnologia, economia 

de mercado, globalização, virtualização – tem trazido ao indivíduo um estranhamento de si 

mesmo, e a necessidade de uma redefinição do seu papel no mundo em que o rodeia. 

Este estranhamento se apresenta sob diversos aspectos sintomáticos individuais e 

coletivos, que exponencialmente vão assumindo novas formas, como a dependência por 

psicoativos, a violência, fracasso escolar, assédio sexual ou moral, eutanásia, disfunções 

sexuais, transtornos de personalidade, suicídio, entre outros, que tornam-se cada vez mais 

difíceis de compreender sua dinâmica, especialmente se encarados de maneira fragmentada, 

segmentada. Cada um destes sintomas acaba acrescentando uma série de perguntas sem fim em 

si mesmos, o que os torna quase impossível livrar-se deles por si só. 

Porém, esta multiplicidade de sintomas remete, se não à forma, pelo menos em sua 

origem, a temáticas e questões mais profundas – o propósito da vida, o significado espiritual da 

vida, a realidade da alma, o sentido do sofrimento humano, o problema do mal, a relação do 

homem com o numinoso. Questões estas, que vêm sendo objeto de estudo e reflexão de outra 

área do conhecimento humano, quase tão antiga quanto à própria humanidade: a filosofia – ou 

mais especificamente, a filosofia da religião. Então, se estas duas disciplinas do saber humano 

vêm se ocupando de questões que dividem um mesmo cerne, faz-se mister um exercício de 

reflexão acerca da proximidade epistemológica entre estes saberes. Desta forma, abre-se o 

raciocínio para a seguinte questão: que relação(ões) pode-se travar entre psicologia, filosofia e 

religião? 

Dentre os autores canônicos da psicologia enquanto disciplina do conhecimento, 

destacamos aqui, para o prosseguimento do exercício desta reflexão, os estudos de Sigmund 

Freud (1856-1939) e Carl Gustav Jung (1875-1961). Ambos colocaram, sob diferentes 

perspectivas, a religião como um tema de suma importância no desenvolvimento de suas 

respectivas psicologias. Freud, mesmo, relata que, diferente da medicina, a sua psicanálise 

envolve a necessidade de compreensão de campos do saber humano, como história da 

civilização, mitologia, psicologia das religiões e literatura “Sem uma boa orientação nesses 

campos, o analista não consegue entender grande parte do material a que ele se apresenta” 
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(FREUD, 1996, p.133). Já para Carl Gustav Jung, a religião ocupou um espaço de destaque em 

seus estudos, exercendo neste um grande fascínio em sua busca de se compreender o fenômeno 

religioso pelo viés da psicologia. Esta busca pode ser compreendida como presente em boa 

parte de suas obras.  

Concomitantemente, este trabalho está estruturado da seguinte forma: na primeira parte, 

fazemos um esforço para situar a concepção de religião presente nas obras de Jung, em breve 

comparação com a concepção descrita por Freud, apontando semelhanças e diferenças em suas 

naturezas. Na segunda parte, tentamos traçar um paralelo epistemológico entre as mesmas 

ideias de Jung já apresentadas e alguns pressupostos da filosofia da religião, tendo como base 

uma obra complementar pouco estudada, dentro da sua coleção, chamada “The Zofingia 

Lectures” (ou As Conferências de Zofingia, em tradução livre) buscando trazer à tona 

argumentos de possíveis elementos para uma ‘filosofia da religião’ na obra de Carl Gustav Jung. 

 

2. UMA IDEIA DE RELIGIÃO PARA SIGMUND FREUD E CARL GUSTAV JUNG 

 O primeiro texto de Freud que aborda a religião é datado em 1907, não sendo 

propriamente uma análise da crença religiosa. Traça apenas, a priori, um paralelo entre as ações 

neuróticas obsessivas e o cerimonial público da prática religiosa (FREUD, 1973). Em ambos, 

segundo Freud, existe uma força que compele o indivíduo a repetir um conjunto específico de 

ações, priorizando meticulosidade, perfeccionismo, pontualidade e ordem, fazendo o possível 

para não estar exposto a uma angústia. No primeiro caso, haveria uma renúncia à pulsão sexual, 

havendo uma espécie de religiosidade individual na neurose; no segundo, esta renúncia estaria 

voltada à pulsão egoísta na religião, havendo nesta, uma neurose obsessiva coletiva. 

Posteriormente, Freud adentra-se a relacionar sua psicanálise com a religião, 

procurando mostrar uma genealogia da razão para a crença em Deus (FREUD, 1987). Ele parte 

da ideia de que todo ser humano passa pela experiência de desamparo, iniciada desde o 

nascimento, sendo este o primeiro trauma da existência humana. A partir de então, surge uma 

nostalgia de um passado onde esta experiência, apesar de ser de natureza permanente, era em 

certa medida, atendida pelos pais. Desta forma, a psicanálise teria descoberto uma origem para 

a crença em Deus, na condição de “pai” – superar o desamparo mediante a fé. Este seria o 

reconhecimento de Freud da religiosidade, onde “o homem reconheceu sua desproteção e 

fragilidade reais diante das grandes forças da vida” (FREUD, 1987). 

No decorrer do desenvolvimento da sua teoria psicanalítica, Freud ainda avança, para a 

sua mais controversa obra, acerca deste tema (FREUD, 2010). Nesta obra, Freud procura 

mostrar que o ser humano, desde a sua origem, atribui às forças naturais as características de 
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um pai, desta forma, divinizando-as. “Os deuses têm sua tripla tarefa a cumprir: exorcizar as 

forças da natureza, nos reconciliar com a crueldade do destino [...] e nos compensar pelos 

sofrimentos e privações que a vida em comum dos civilizados impões ao homem. [...]” 

(FREUD, 2010, p.25). Desta forma, as ideias religiosas estão intrinsecamente atreladas aos 

desejos mais íntimos da humanidade, sendo estas providas de um valor intrínseco, não sendo 

nem provadas nem refutadas, por estarem acima do entendimento da razão. 

Cabe salientar que o caractere religioso abordado por Freud não está circunscrito a uma 

ou outra crença religiosa. A religiosidade a qual é discutida abrange a onipotência absoluta, no 

sentido de proteção de (um) Deus ante a impotência humana. Em outras palavras, trata-se da 

ideia do sagrado. Sagrado este como um poder de natureza divina, numinoso por excelência, 

que incita e excita no ser humano uma reação propriamente religiosa (ELIADE, 2008), que 

pode ser de espanto, admiração, temor ou pavor. O sagrado se representa pelo ser humano 

mediante imagens, ídolos e uma narrativa mítica e poética transmitida entre as gerações 

especialmente pela tradição oral. Com isso, os elementos da natureza passam a ser povoados 

pelos deuses, vinculando estes às famílias por laços de servidão. Este, doravante, é o fundo 

comum do paganismo. 

Porém, com o advento, primeiramente do cristianismo, e depois da modernidade, a ideia 

do sagrado passa por uma transformação radical, constituída de três elementos: a 

dessacralização do mundo; a perda da onipotência divina, situando-se na história humana; o 

desenvolvimento da consciência humana. No primeiro caso, o mundo que circunscreve o ser 

humano passou a ser passível de observação, de exame. Isso possibilitou o florescimento da 

ciência, enquanto dimensão do saber, onde o que antes era sagrado (por isso “não deve ser 

tocado”, como diria o personagem Seu Madruga, do seriado mexicano Chaves) passou a poder 

ser estudado e interpretado pelos futuros grandes cientistas da humanidade, como Galileo 

Galilei, Giordano Bruno, Johannes Kepler etc. No segundo caso, acontece a perda do poder 

religioso na formação política humana, onde a religião passa a dar origem à secular ideia do 

estado laico. No terceiro caso, há um deslocamento do centro de tomada de decisão do 

indivíduo, onde passa a ser, mediante a própria consciência, responsável por dar voz, sentido e 

direcionamento ao que lhe acontece no seu cotidiano, não estando suas ações necessariamente 

subordinadas à Igreja. Esta última relação é a que mais diz respeito às ideias de Freud. Desta 

forma, a terapêutica da psicanálise ocorre quando o indivíduo abandona a dependência da ideia 

de um “pai protetor”, assumindo o declínio da imagem de autoridade.  

Freud compartilha uma visão bastante própria acerca da modernidade. Para ele, esta é 

um progresso que não pode ser colocado em dúvida, onde o caminho dito saudável envolve um 
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contínuo acompanhamento direto do progresso humano. Neste ponto, começa a aparecer 

divergências teóricas entre Freud e seu ex-aluno, Carl Gustav Jung. A divergência entre ambos 

não se deu apenas acerca da importância dada por Freud à sexualidade. Deu-se, sobremaneira, 

acerca da função religiosa (dita transcendente, segundo Jung) na formação do psiquismo 

humano. Para Jung, esta função é intrinsecamente positiva, e a modernidade estaria mais para 

um catalisador de um declínio do que do progresso. Desta forma, Jung traz o sagrado para um 

lugar especial em sua teoria. 

A religião é o fato de levar em consideração, com consciência e atenção, o que Rudolf 

Otto chamou, de modo muito feliz, numinosum, isto é, uma existência ou um efeito 

dinâmico que não encontra sua causa num ato arbitrário da vontade. Ao contrário, o 

efeito pega e domina o sujeito humano, que sempre é muito mais sua vítima que seu 

criador. O numinosum – seja sua causa qual for – é um condicionamento do sujeito 

que é independente de sua vontade. (JUNG, 2004, p.3) 

 

Para Jung, a religião sempre teve destaque em seus estudos. Oriundo de família 

protestante, sendo o pai pastor, ele teve contato com experiências religiosas dentro de sua 

própria casa e durante toda a sua vida, mergulhando fundo na filosofia na sua busca de respostas 

acerca de Deus, como foi narrado em suas obras: 

 

Na família de minha mãe havia seis pastores protestantes. Meu pai e dois de seus 

irmãos também o eram. Ouvi, portanto, inúmeras conversas religiosas, discussões 

teológicas e sermões. E eu dizia sempre comigo mesmo: ‘Sim, sim, tudo isto é muito 

belo..., mas, e o segredo? O mistério da graça também é um segredo’. [...] Eu pensava 

então: ‘Em nome do Céu, deve haver alguém que saiba disso! A verdade deve estar 

em alguma parte.’ Vasculhava a biblioteca de meu pai e lia tudo o que encontrava 

acerca de Deus, da Trindade, do espírito e da consciência. Devorei livros sem 

encontrar o que buscava. [...] li a Bíblia de Lutero que pertencia a meu pai. (JUNG, 

2006, pp.73-74) 

 

 Jung foi conduzido, dentro deste contexto, a tentar inserir o estudo da religião nos 

campos da psiquiatria – sua área acadêmica de origem – e da psicologia, que à época estava 

mergulhada na cosmovisão materialista e organicista. Jung inicia sua construção de pensamento 

tentando tornar visível a presença dos arquétipos nos símbolos religiosos, e seus efeitos na 

psique humana. Os arquétipos – palavra composta por dois termos gregos, a “arché” 

significando “principal” ou “princípio” e “tipós” que quer dizer “impressão” ou “marca” – 

podem ser entendidos, segundo Jung, como protótipos para a construção e desenvolvimento da 

psique. São impressões primordiais que o ser humano já carrega apenas pelo próprio fato de ser 

humano. Dentre suas obras concernentes ao tema, merece destaque aquela denominada 

Resposta a Jó (JUNG, 2011). O livro de Jó, pertencente ao Antigo Testamento, constitui um 

verdadeiro desenvolvimento de um drama divino, formado em versos. Ele trata do problema da 
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justiça divina, trazendo uma análise teológica para a questão do sofrimento. Jung, doravante, 

procura analisar o problema do bem e do mal seguindo as vivências do personagem-chave.  

 

3. UMA POSSÍVEL FILOSOFIA DA RELIGIÃO EM CARL GUSTAV JUNG 

Nas discussões acadêmicas no campo da filosofia da religião - obras, Congressos – 

pouco se encontra à nível de referências sobre Carl Gustav Jung. Um possível motivo é por suas 

ideias e teorias ainda encontrarem-se envoltas de incompreensão. Alvo descrito por adjetivos 

como ocultista, materialista, religioso, ateu, herético, místico, charlatão, filósofo, cientista, anti-

cientista, entre outros, Jung, de fato, pode ser compreendido como um crítico feroz da ciência 

materialista e da maneira racional de alguns teólogos de se abordar a religião, negando o que 

para ele é a essência da religião: a realidade do mistério.  

Desde muito cedo, como já foi descrito, quando ainda era um jovem estudante de 

medicina, Jung já apresentava as questões que o perturbavam, aquelas que iriam nortear todo o 

desenvolvimento de sua obra posterior: o propósito da vida, o significado espiritual da vida, a 

realidade da alma, o sentido do sofrimento humano, o problema do mal, a relação do homem 

com o numinoso. Questões estas também objeto de estudo da filosofia da religião. O modo 

como Jung tentou responder estas questões pode ser visto, de forma explícita, ressaltando seu 

método, comparativo-histórico, a partir do livro “Resposta a Jó” (JUNG, 2011), para, desta 

forma, aproximarmo-nos de sua preocupação central: a única coisa que pode aliviar a crise da 

época atual são aquilo que diretamente estabeleça a validade de algo que vá além dos sentidos. 

À primeira vista, pode parecer uma provocação trazer à discussão uma suposta filosofia da 

religião na obra de Jung, pois o psiquiatra e psicólogo suíço é, de forma geral, "persona non 

grata" na academia, especialmente no que tange às ciências humanas, despertando, ainda 

durante a vida, e continua despertando, há mais de 50 anos, as mais variadas e divergentes 

reações. Na esfera das ciências, foi considerado cientista e ‘anti-cientista’, psiquiatra e ‘anti-

psiquiatra’; na esfera teológica - católica ou protestante - foi visto como místico e herético, 

religioso e ateu, gnóstico e agnóstico; na esfera filosófica, foi descrito como materialista e 

ocultista, filósofo e charlatão. Mas, como ele mesmo disse, em 1952, "se as opiniões divergem 

tanto umas das outras sobre uma determinada questão, é porque, segundo me parece, existe a 

suposição bem fundada de que nenhuma delas é verdadeira, isto é, há um mal-entendido" 

(JUNG, 2015). 

Este mal-entendido se deve, principalmente, à amplitude e profundidade de sua obra. Tomando 
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como seu dever a máxima de Terêncio1 – ‘nada que é humano é alheio a mim’ -, Jung 

incursionou por todos os campos das questões humanas, pois nelas lhe interessavam tanto a 

ação em si quanto aquele quem a pratica. Dono de uma impressionante cultura geral e erudita, 

buscava compreender, em síntese, a condição do homem. Ainda que seja conhecido por sua 

teoria dos complexos, dos tipos psicológicos, dos arquétipos e do inconsciente coletivo, aliás, 

conceitos amplamente difundidos, esta é apenas uma das vertentes de seu pensamento, pois 

Jung desenvolveu uma reflexão muito mais profunda em sua extensa obra sobre sua 

preocupação primeira: o sentido do sofrimento humano. Contudo, não fora entendido., como 

lamentou em entrevista ao então jovem jornalista finlandês, Kaarle Nordenstreng, em 1961, 

poucos meses antes de sua morte: 

 
A maior decepção de minha vida foi as pessoas não terem entendido o que eu quis 

dizer. Certamente elas sabem o que é um complexo, um introvertido, um extrovertido, 

têm uma noção de que, em minha concepção, sentimento e pensamento não ficam 

juntos numa cabeça só, mas outra coisa é entender o que eu disse com mais 

profundidade. Como jargão superficial, essas coisas são aceitas pelas pessoas, embora 

todos os professores digam que não passam de um absurdo! (JUNG, 2003 pp.165-

166) 

 

Quando se percorre a obra de Jung, em conjunto com as suas cartas, é possível observar 

que a sua preocupação tem como centro a situação espiritual do homem moderno e no que ele 

denominava "neurose geral do nosso tempo", que pode ser vista como um sentimento de 

inutilidade acompanhado, muitas vezes, de um sentimento de vazio de natureza religiosa. A 

partir de sua experiência clínica, ele percebeu que "o tratamento das neuroses se abre para um 

problema bem mais amplo, além do campo exclusivamente médico e diante do qual a ciência 

médica é de todo insatisfatória" (JUNG, 1994, p. 19), pois a neurose se caracteriza como "o 

sofrimento de uma alma que não descobriu o seu sentido". O homem da pós-modernidade já 

não pode mais crer, ou porque não consegue conciliar o pensamento científico com os dogmas 

religiosos, ou porque a verdade neles oculta já não exerce sua autoridade ou não mais desperta 

fascínio. Então surge a contradição acerca de como acreditar, sendo cristão, que o Cristo 

‘morreu para nos salvar’, sendo que o ser humano em questão não se sente salvo. E por fim, a 

dúvida sobre o que se configuraria a ameaça, neste caso.  

No final dos anos 1940, disse Jung: 

Se os conceitos metafísicos já não exercem quase nenhum fascínio sobre os homens, 

certamente não é pela falta de originalidade e primitividade da alma europeia, mas 

 
1 Públio Terêncio Afro (Cartago, entre 195 a.C. - 185 a.C. — Lago Estínfalo, 159 a.C.), foi um dramaturgo e 

poeta romano, autor de pelo menos seis comédias: Andria (A moça de Andros), Hecyra (A Sogra), 

Heaautontimorumenos (O Punidor de Si Mesmo), Eunuchus (O Eunuco), Phormio (Formião) e Adelphoe (Os 

Dois Irmãos). 
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única e exclusivamente porque os símbolos tradicionais já não exprimem aquilo que 

o fundo do inconsciente quer ouvir, como resultado dos vários séculos de evolução da 

consciência cristã. Trata-se de um verdadeiro ‘antimimon pneuma (um espírito de 

contrafação), de um pseudo-espírito de arrogância, histeria, imprecisão, amoralidade 

criminosa e sectarismo doutrinário, gerador de refugos espirituais, de sucedâneos de 

arte, de gagueiras filosóficas e de vertigens utópicas, suficientemente bons para serem 

ministrados, qual forragem, em grande quantidade, ao homem massificado de nosso 

tempo. (JUNG, 1990, p.33) 

 

Nessa crítica à massificação do homem moderno, feita no final dos anos 1940, é possível 

encontrar elementos que inquietaram Jung e que o levaram a afirmar, ao longo de décadas de 

trabalho, estudo e pesquisa, a importância da verdade religiosa, como ele diz em carta: 

 
É da maior importância que as pessoas cultas e "esclarecidas" reconheçam a verdade 

religiosa como algo vivo na alma humana e não como uma relíquia abstrusa e 

irracional do passado. É preciso ensinar as pessoas a verem onde elas entram no 

processo, caso contrário não haverá ponte que ligue o abismo entre a mente culta e o 

mundo das ideias dogmáticas que esta mente não compreende e que, além do mais, 

ofende sua razão. [...] A compreensão começa com a mente individual, e isto significa 

psicologia. (JUNG, 2001, p.57-58) 

 

É possível deduzir que, para Jung, o homem moderno não é autóctone, tem todo um 

passado e uma tradição atrás de si que não pode ser desprezada e tem, consequentemente, uma 

participação em todo o processo de desenvolvimento do pensamento humano, assim como está 

implicado nos acontecimentos atuais em que vive. Todavia, já desde seu tempo de estudante, 

Jung questionava a ciência compartimentalizada, o afastamento entre o mundo racionalista 

científico, o das pessoas "esclarecidas", e todo o passado histórico do pensamento ocidental, o 

mundo irracional da tradição. Em cinco conferências, proferidas entre 1896 e 1899, no Clube 

Zofíngia (JUNG, 1983), uma agremiação que reunia estudantes de diferentes cursos de várias 

faculdades, Jung mostra a necessidade de um pensamento reflexivo, um exame crítico das 

formulações científicas para que não se jogue "a criança com a água da bacia", como se diz no 

ditado popular. Nessas comunicações é possível observar o ponto de partida para suas pesquisas 

subsequentes e a linha de raciocínio que desenvolverá, ao longo de sua obra, até chegar no 

“Resposta a Jó”, ponto culminante de seu pensamento. 

Em sua conferência nº1 - "As zonas limites da ciência exata"2- Jung faz uma crítica 

veemente ao pensamento materialista da época, descrevendo-o como um "gigante absurdo com 

pés de barro" que só poderia conduzir à morte intelectual, já que apesar de ser possível 

confirmar a operação de causalidade no domínio do fenômeno concreto, não o é possível, 

contudo, explicá-lo. Isto porque "o exame crítico das afirmações racionais nos conduz para um 

 
2 Os títulos, assim como as citações, das 5 conferências de Jung, em questão, foram feitos em tradução livre 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 571



domínio imaterial e metafísico". Ele faz esta afirmação depois de apresentar a tautologia 

circular existente nos argumentos da Física e da Química de então (lei da gravidade e teoria 

atômica), discussão que resulta na introdução do problema que lhe interessava sobremaneira: a 

origem da vida, terreno das ciências biológicas - zoologia, botânica e fisiologia - entre as quais 

ele inclui a psicologia. Jung indagava como se poderia sustentar o argumento mecanicista de 

que a vida é função das atividades bioquímicas da matéria, e ao mesmo tempo admitir que um 

princípio vital, portanto imaterial, só se manifeste materialmente. Ele encerra dizendo que: "o 

que queremos é permitir que o imaterial retenha suas propriedades imateriais". Desta forma, 

Jung pretende, em seu raciocínio, preparar o ‘terreno epistemológico’ para introduzir o que lhe 

era mais caro: a realidade da alma. Uma alma subestimada no mundo ocidental, pois, se de um 

lado o pensamento científico considera real apenas o que é dado pela razão (racionalismo) e 

comprovado fisicamente (empirismo), de outro, a teologia conduz a uma forma exterior de 

religião, levando a um esvaziamento da cultura cristã. 

Para demostrar racionalmente a realidade da alma humana, Jung começa a sua 

conferência nº2 - "Alguns pensamentos sobre psicologia" - com uma pergunta acerca da morte: 

"por que um organismo construído com cuidado e eficiência infinitos, cujo propósito mais 

íntimo é viver, chega ao fim, murcha e apodrece?". Ele mesmo responde: "é uma Coisa estranha 

que é removida do corpo, uma Coisa que contém a vontade de viver, uma força que na vida 

mantinha um acordo entre o organismo e seu ambiente. Parece ser uma força elementar, um 

princípio vital." Apoiado em Kant (2016), David Strauss (NIETZSCHE, 2014), e Schopenhauer 

(2005), três nomes cuja autoridade estaria fora de questão, dado a agudeza de julgamento, Jung 

afirma que se a "categoria de causalidade" for corretamente aplicada ao fenômeno da vida 

orgânica - coisa que a fisiologia moderna não faz, pois confunde causa com efeito - insistindo 

em explicar a vida em termos de leis naturais, "quando todo o tempo está claro que a vida existe 

a despeito dessas leis" -, torna-se necessária a consideração da existência de um princípio vital 

norteador da vida nos seres humanos. Princípio este que está além da consciência, pois é 

responsável também por nossas funções vegetativas, que não estão sob o controle da nossa 

vontade consciente. Assim, haveria, segundo Jung, uma raiz comum para as funções animal e 

vegetativa, um "sujeito real", transcendente em sua natureza e, por isso, independente do tempo 

e do espaço. Jung chamou-o alma e atribuiu-lhe, dentre outras, a qualidade de inteligência, isto 

é, portador de intencionalidade em suas ações no mundo. 

Na tentativa de validar essas reflexões teóricas, Jung apresenta, em seguida, a psicologia 

empírica, isto é, evidências factuais que sustentem a psicologia racional. Para isso recorre à rica 

documentação relativa à uma possível espiritualidade da época (DOYLE, 2013) sobre o 
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fenômenos anômalos tais como materialização, telecinesia, telepatia, clarividência, sonhos 

proféticos, elencando vários experimentos de diferentes pesquisadores, mostrando, desta forma, 

a uma possível "realidade da psique", tornando-se este um conceito basilar na sua psicologia e 

central enquanto tema a ser estudado em sua tese (JUNG, 2011b) "sobre a psicologia e a 

patologia dos chamados fenômenos ocultos", de 1902. Para concluir, reafirma a necessidade da 

moralidade na ciência, como Kant havia advertido, e critica a ineficácia de teólogos que negam 

o ponto central, segundo Jung, da religião: a realidade do mistério e da esfera "extra-sensorial", 

posição que ele nunca abandonou. 

A proposta de Jung pode ser entendida como a de que a psicologia, empírica em sua 

época, forneça dados para uma ampliação do conhecimento humano acerca da vida orgânica, 

bem como uma visão mais aprofundada do mundo, pois nem os postulados duros da razão nem 

os meros sentimentos religiosos  serviriam no alívio das vicissitudes da modernidade; o que 

poderia desempenhar tal função de forma satisfatória estaria para além dos sentidos, partindo 

da visão de homem como um ser entre o material e o imaterial (JUNG, 2011b). 

Foi seguindo essa proposta que Jung desenvolveu uma psicologia que, para ele, 

significava muito mais do que um conjunto de técnicas e métodos aplicados à prática da análise 

da clínica psicológica. A psicologia, para ele, diz respeito à totalidade do homem, que em sua 

concepção é um ser que vive nos mundos material e espiritual, externo e interno, físico e 

psíquico, consciente e inconsciente, ou seja, o homem um ser que está constantemente em 

conflito e, consequentemente, em sofrimento (JUNG, 2001). Somente uma psicologia geral, 

que considerasse seus aspectos biológicos, médicos, etnológicos, filosóficos, culturais-

históricos e religiosos, seria capaz de libertar a alma humana da "constrição dos 

compartimentos". É exatamente por isso que ele exigia de um aluno, além de um sólido 

conhecimento em psiquiatria e psicologia, também uma formação em filosofia, religião 

comparada e mitologia (JUNG, 2001).  

Contudo, para Jung, a alma humana sendo um sujeito dito real, transcendente, não 

poderia ser objeto do juízo e do saber, pois a alma se faz presente justamente naquilo em que o 

saber racional não alcança. Ou seja, não é nos laboratórios ou nas teorias que se pode conhecer 

a alma humana por si, mas na vida (JUNG, 2010). Jung em um artigo de 1912, "Novos caminhos 

da psicologia", procura evidenciar que: 

 

Quem quiser conhecer a psique humana [...] o melhor a fazer seria pendurar no cabide 

as ciências exatas, despir-se da beca professoral, despedir-se do gabinete de estudos e 

caminhar pelo mundo com um coração de homem: no horror das prisões, nos asilos 

de alienados e hospitais, nas tabernas dos subúrbios, nos bordéis e casas de jogo, nos 

salões elegantes, na Bolsa de Valores, nos "meetings" socialistas, nas igrejas, nas 
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seitas predicantes e extáticas, no amor e no ódio, em todas as formas de paixão vividas 

no próprio corpo, enfim, em todas essas experiências, ele encontraria uma carga mais 

rica de saber do que nos grossos compêndios. (JUNG, 1989, pp.134-135). 

 

Neste sentido, a psicologia junguiana, formulada em síntese, pode ser vista como um 

ramo do saber próximo à filosofia antiga, estando esta última na condição de uma forma a priori 

de ver o entorno social e natural, assim como de ver a própria ação humana, e ainda sim 

profundamente enraizada na Europa, na Idade Média cristã e em última análise na filosofia 

grega. Sua teoria não só avança sob a filosofia e a teologia, como sugeriu Dr. Vetter, mas 

também "começa ‘atrás de ambas’”, como respondeu Jung (2001, p. 103). O objetivo de tal 

psicologia não é curar o sofrimento, este visto como parte importante da experiência humana, 

mas "tentar, se possível, encontrar ao menos um caminho que possibilitasse às pessoas suportar 

o sofrimento inevitável, que é o destino de toda existência humana" (JUNG, 2001, p. 247). 

Esse é uma faceta pedagógica da psicologia, de formação do indivíduo, que já era uma 

preocupação presente na sua conferência nº3 (JUNG, 1983), "Discurso inaugural de posse da 

presidência do Clube Zofíngia". Nesta conferência, Jung, além de mostrar conhecimento da 

realidade política interna e externa, conclama seus companheiros a perseguirem como ideal não 

a formação de "animais políticos" - seres aptos a atravessarem o "rio do lodo político", homens, 

portanto, desprovidos de alma e consciência – mas sim humanos, no verdadeiro sentido da 

palavra - "seres humanos que riem e choram, seres humanos conscientes de suas intenções e 

desejos, seres humanos que sabem que estão vivendo entre outros seres humanos e que devem 

suportar uns aos outros porque todos estão condenados a serem humanos" (JUNG, 1983). 

Acrescenta, ainda, que esta tarefa não seria menor do que limpar os estábulos de Augias3, árdua 

o suficiente para levar qualquer um ao desespero, finalizando com a lembrança de que sempre 

"há algo de moralidade antes de tudo". 

Quanto à moralidade, essa insistência de Jung com relação à moral, que se pode observar 

em toda sua obra, é o principal pilar de seu pensamento. Mas é preciso salientar que esta 

moralidade não se trata no sentido de conjunto de leis ou código moral. Ela é, sobretudo, a 

consciência ética mais íntima, que Jung apresenta mais explicitamente em sua conferência nº4, 

"Pensamentos sobre a natureza e o valor da investigação especulativa", (JUNG, 1983) na qual 

se pode observar as raízes de sua teoria. Ao partir da análise das razões e finalidades do trabalho 

feito nas ciências, Jung argumenta de modo filosófico nesta conferência, ‘bebendo’ nas fontes 

epistemológicas de Kant, Nietzsche e Schopenhauer, também articulado com as descobertas 

 
3 O sexto, dos doze trabalhos de Hércules, que consistiu em limpar os estábulos do rei Augias que havia 30 anos não os limpava, o que provocou uma esterilidade nas terras 

da Élida. 
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científicas de então, para mostrar, o que para ele serão os princípios que regem o funcionamento 

humano. Ao dar prosseguimento à sua crítica ao materialismo hegemônico de sua época, Jung 

mostra a gravidade do equívoco na ideia vigente de sua época – apresentada no capítulo 

precedente – de que a prosperidade material é o único e principal propósito humano; pois, se 

de um lado, o sucesso material proporciona um sentimento de prazer, por outro, este sentimento 

só em si pode ser experienciado plenamente de forma individual. Desta forma, a felicidade é 

um estado de natureza subjetiva, desta forma, não tendo relação direta, causal, com fatores 

externos.  

Além disso, a história mostra que o pensamento humano nem se estruturou dessa forma, 

pois para o homem medieval, por exemplo, o desenvolvimento representava algo interno, não 

externo; a prosperidade só era alcançada através do aperfeiçoamento do indivíduo 

(COPLESTON, 2018). Neste sentido, lembra Jung a afirmação de Schopenhauer (2005, p.286): 

"por trás de nossa existência encontra-se algo mais que se torna acessível a nós somente quando 

nos colocarmos à parte do mundo". Assim, parece que o que conduz o homem à felicidade 

poderia ser encontrado no imperativo categórico de Kant (2008), sugere Jung, referindo-se ao 

sentimento moral oriundo da gratificação do impulso instintivo que leva o ser humano a atuar 

de acordo com o que é considerado como sendo bom, evitando, consequentemente, aquilo que 

é considerado como eticamente mau. Em suma, é a consciência ética mais profunda, que não 

está circunscrita aos códigos morais, que mudam de acordo com o tempo, mas se faz como 

sendo de natureza atemporal, envolvendo o homem inteiro: é sua "voz interior", ou, como é 

entendida por muitos, a ‘voz de Deus’, ou em escrita junguiana, a Imago Dei. 

Já a categoria de causalidade se relaciona ao impulso individual para entender a 

realidade interna e externa, uma aspiração apaixonada, como anos depois, ele definiu:  

 

[...] este instinto insaciável de compreensão criou, poder-se-ia dizer, uma consciência 

para conhecer o que é, o que ocorre e, por acréscimo, descobrir representações míticas 

a partir das fracas alusões ao que não pode ser conhecido (JUNG, 2006, p.368).  

 

Em outras palavras, um impulso em direção ao encontro do verdadeiro sentido da 

própria vida, uma ânsia avassaladora pela verdade que, fatalmente, leva o ser humano à religião, 

na sua condição de sentimento e veneração pelo sagrado, pois se a ciência pode entregar 

explicações para a existência de alguns fenômenos de ordem física e/ou social, não consegue 

responder o grande enigma do mundo e da vida, em sua essência. Este impulso foi que o levou 

a ampliar seu campo de estudo para além da medicina tradicional, considerando a importância 

das ciências do espírito, sobretudo da história do espírito humano (JUNG, 2011b), quando, já 
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psiquiatra, tentava entender as fantasias de seus pacientes, e depois as suas próprias, isto é, os 

conteúdos anímicos que não encontravam lugar nem na medicina tradicional, nem na "estreiteza 

sufocante da psicologia e da filosofia de Freud" (JUNG, 2006). 

Esse conhecimento, no entanto, continua Jung (1983) em sua comunicação, "consistiria 

em inferências esboçadas sobre o desconhecido, de acordo com o princípio da razão suficiente, 

baseadas na experiência real", e não inferências sobre o mundo interno, tomando o externo 

como parâmetro, como faz a ciência materialista; ou uma negação da realidade externa 

afirmando somente a interna, como os subjetivistas radicais, que olham o mundo como mera 

ilusão. Para Jung, a base de todo conhecimento está no que o ser humano experiencia de si 

mesmo e através de si mesmo, do mundo ao redor. Neste momento, encontra-se as bases do 

empirismo4 que Jung afirma durante toda sua atividade científica. Todavia, essa busca de 

conhecimento contém um elemento teleológico, finalístico, pois enquanto instinto, ocorre 

independente da colaboração ou não da nossa vontade, antecipando o que no tempo pode se 

tornar um pensamento consciente, cuja causa pode até mesmo ser de natureza material, mas sua 

verdadeira motivação é uma ideia propositada que é, a priori, desconhecida. E, nessa medida, 

a ideia mesma de causalidade deve ser interpretada como uma referência apriorística, uma 

continuação da natureza material naquilo que não se pode penetrar, calcular ou medir. Ou seja, 

o instinto voltado para a compreensão das causas, ou o impulso que nos leva ao encontro do 

que faz realmente sentido na vida, não é de natureza nem material, nem psíquica, mas muito 

além dessas duas esferas, incluindo-as e transcendendo à consciência. É nesta ideia que se 

assentam os antecedentes da noção de arquétipo e sua natureza psíquica, e, consequentemente, 

de inconsciente coletivo (JUNG, 2011c) desenvolvida posteriormente.  

O que podemos supor, então, como sendo a motivação inerente ao instinto causal? Para 

Schopenhauer (2005), esta motivação seria a ‘Vontade’, por si, cega. Mas, se o filósofo é 

encarado como sendo monista, isto é, quem interpreta o mundo como decorrente de uma única 

substância, ao mesmo tempo considera não só os desafios intrínsecos à condição afetiva do ser 

humano como a dissonância na vida, sendo esta de natureza humana. Para Jung, só é preciso 

contemplar a natureza, de forma atenta, para perceber a atuação de duas forças antagônicas, 

radicalmente diferentes na sua luta pela hegemonia: um destes poderes, pode-se dizer assim, 

nivela, alisa, reduz ao repouso, conduz à morte, enquanto o outro confere cor, movimento e 

vida, sendo inclusive, percebido em sua dimensão biológica - a luta pela existência. É 

 
4 doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência, limitando-se ao que pode ser 

captado do mundo externo, pelos sentidos, ou do mundo subjetivo, pela introspecção, sendo ger. descartadas as 

verdades reveladas e transcendentes do misticismo, ou apriorísticas e inatas do racionalismo. 
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exatamente esta dualidade que fundamenta a natureza que é a base para o surgimento no próprio 

corpo do fenômeno do sofrimento humano, na medida em que, se em sua condição material, o 

organismo está submetido às leis físicas, logo, em luta constante com o meio em que se 

encontra, existe um princípio vital que anima este mesmo corpo. Este é, em última instância, o 

dualismo do fenômeno orgânico: matéria animada pelo espírito.  

É possível vislumbrar sobremaneira a questão dos opostos que fundamentará o 

pensamento de Jung. É no dualismo presente na natureza que ele encontra a justificação da 

primazia do instinto causal, que coloca em evidência a raiz verdadeira de nossa natureza: a 

atividade incondicional, que consiste no caráter teleológico, final, da categoria de causalidade. 

Afirmar, no entanto, a realidade do instinto causal é admitir que toda e qualquer ação humana 

que contenha em seu gérmen qualquer interesse ou intenção não está voltada ao mundo 

material, pois a relação com as coisas materiais, por si, não pode ser vista como intencional; e 

que o humano, para além de sua persona, deseja a diversidade, isto é, existe intenção e interesse 

no desejo de diversificação entre o indivíduo e tudo o que existe. Assim, existe uma relação 

direta entre a aproximação sistemática do ser humano consigo mesmo, enquanto essência, e a 

natureza e durabilidade do ideal de felicidade que se pode experienciar (JUNG, 1981). Podemos 

observar, então, a presença da ideia, ainda incipiente, do sentido da existência humana que 

culminará no conceito de processo de individuação, na busca da diferenciação, do tornar-se a 

singularidade que se é (JUNG, 1984), que Jung chega depois de encontrar eco de suas 

experiências, nos processos descritos por processos alquímicos (JUNG, 1994). 

Jung, em sua comunicação nº4, nos apresenta a ideia, oriunda de Nietzsche da 

necessidade do caos, da crise, como fomentadora dos avanços humanos individuais 

(NIETZSCHE, 2011) e coletivos onde "o único sentido da existência humana é acendermos a 

luz nas trevas do ser puro e simples" (JUNG, 2006). Imagem esta, síntese de todo seu 

pensamento: a existência humana só adquire sentido com o conhecimento do si mesmo. Isto 

significa a tomada de consciência de nossa pequenez, das nossas limitações, da nossa finitude 

enquanto humanos e, paradoxalmente devido a tais caracteres, sendo capazes de intuir o infinito 

e o ilimitado. 

Dando sequência às suas reflexões, Jung chega ao tema da religião, abordando-o diretamente 

em sua conferência nº5: "Pensamentos sobre a interpretação do cristianismo, com referência à 

teoria de Albrecht Ritschl". Nesta conferência, o objetivo central de Jung é mostrar o quanto as 

discussões modernas, tanto no campo da filosofia, quanto no campo da própria teologia, têm 

sistematicamente reduzido a figura do Cristo. Jung acentua que, se a Idade Média o considerou 

como Deus ou como homem-Deus, não havendo qualquer parâmetro para medir tais atributos, 
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a filosofia moderna, pós-Renascimento, apresenta o conceito de "homem normal", o Jesus 

histórico, uma figura destilada "por meio de todos os mecanismos engenhosos e extravagantes 

do laboratório crítico" (JUNG, 1983). Sendo assim, onde residiria a motivação moral do Cristo, 

motivação tal que se tornou a base intelectiva e afetiva de toda ação moral cristã? 

Jung, ainda nesta conferência, observa que a teologia moderna, apoiada na 

epistemologia, explica a relação direta do ser humano com Deus ou com Cristo, relação tal 

como sendo produto da confusão entre um sentimento de valor para o sujeito com uma sensação 

objetivamente determinada. Ou seja, qualquer relação imediata com Deus ou Cristo é 

eliminada, sendo que a motivação para a ação cristã resulta do sentimento de valor fixado na 

ideia da vida (e vinda) moral de Cristo que nos é transmitida pelos Evangelhos canônicos. 

Assim, "quanto mais profundo penetrarmos na personalidade histórica de Cristo, mais noções 

da ação moral adotamos, e mais motivações adquirimos para a nossa vontade" (JUNG, 1983, 

p.291). Entretanto, completa Jung, esse sentido de valor só aparecerá quando se compreender 

que Cristo não pode ser considerado um "homem normal", mas sim a partir do momento em 

que estiver disposto a aceitar sua natureza supramundana, ou pelo menos, extraordinária. 

Somente quando se aceitar a realidade do mistério é possível se aproximar de um sentimento 

religioso. Mas como não perder a tradição, com os ensinamentos cristãos, e a espiritualização 

interior do indivíduo sem "a concomitante desintegração da ordem existente da natureza"?  

Esta questão acompanhou Jung durante toda a sua vida. Em 1912, diante das imagens 

de seus pacientes e da sua própria experiência, além de um profundo estudo de mitologia, ele 

chegou à conclusão que não se poderia ignorar os avanços no campo do pensamento religioso 

e retomar tais pensamentos à níveis medievais e nem ao mito cristão original, e se colocou na 

busca de compreender em qual mito, então, está inserido o ser humano do século XX. Como 

ele afirmou em carta ao Pe. Victor White, em 1945, "eu não combato a verdade cristã, apenas 

argumento com a mente moderna" (JUNG, 2001, p.96). Assim, Jung encontrou na psicologia o 

caminho para tentar responder às incógnitas que a Idade Média deixou: a participação do 

homem no mistério divino e o problema do mal. Questões estas que foram tratadas ao longo de 

sua obra, mas de forma mais concisa, ao mesmo tempo que profunda e intensa, em seu Resposta 

a Jó (JUNG, 2011). Neste "pequeno livro", como Jung a ele se refere, "o crente nada vai 

aprender [...], pois ele já possui tudo. Escrevo só para os descrentes." (JUNG, 2011, p.69) 

Este trecho pode ser entendido como Jung querendo falar de religião utilizando a linguagem 

científica. Jung não discute a realidade metafísica, pois ela é inacessível ao conhecimento. 

Contudo, como cientista empírico, pode observar que o universo psíquico humano é constituído 

de imagens que dependem da fantasia do ser e de seus condicionamentos dentro das estruturas 
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de espaço e tempo. Assim, ao se considerar que as imagens e os símbolos religiosos não se 

confundem com, e nem produzem o objeto transcendental, apenas o indicam, é possível uma 

confrontação com o que é tradicional, nas representações religiosas, pois seus efeitos psíquicos 

são inquestionáveis. É assim, portanto, que Jung toma os símbolos religiosos: como 

manifestações da alma humana, pois é nela que se encontram os valores supremos. É neste 

sentido que a psicologia complexa proporciona possibilidades para um melhor entendimento 

do que existe, ela abre os olhos para a riqueza de sentido dos dogmas (JUNG, 1994), pois a 

experiência e o conhecimento da presença destes valores supremos, que se expressam em 

imagens interiores, abrem para a razão e para o sentimento uma via de acesso àquelas outras 

imagens que a doutrina religiosa oferece ao homem. O dogma, segundo Jung, exprime, por 

meio de sua imagem, uma totalidade irracional, constituindo uma expressão da alma muito mais 

completa do que uma teoria científica (JUNG, 2011d). Desta forma, o dogma sobrevive não por 

ser uma realidade metafísica, mas uma verdade psicológica, na medida em que é arquetípica; 

expressa o processo vivo do inconsciente. (JUNG, 1984). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Doravante a maneira ainda incipiente na construção do conhecimento apresentada neste 

trabalho, foi realizada uma tentativa de depreender o pensamento de Jung acerca da religião, 

sob a condição de uma “filosofia junguiana” própria. Buscamos mostrar como as reflexões de 

Jung o conduziram ao ponto de perceber que o anseio humano por consciência é por si, 

indubitavelmente e inerentemente, de natureza religiosa, ou seja, a função básica da psique é 

religiosa, demonstrando assim uma fidelidade, uma entrega ou uma submissão a um fator 

superior ou a um princípio convincente. Esse fator, ou princípio, no homem, é de uma natureza 

psicológica que tem em si, um caractere axiológico divino, por assim dizer, sintetizado de forma 

religiosa sob a ideia de deus (colocado aqui em minúsculo no sentido de abarcar as diversas 

denominações existentes). E dentro desta estrutura, a alma humana é basicamente religiosa, no 

sentido de que o adjetivo "religioso" é derivado do verbo “religere” - "considerar 

cuidadosamente". Assim, para Jung, religião é um fenômeno psíquico humano, caracterizado 

como fato, existente por si mesmo de forma estrutural e funcional. Na ausência, ou insuficiência 

de sua expressão plena (sendo esta não limitada ao ingresso em uma religião, no sentido 

institucional da palavra), o ser humano estará em defasagem quanto a sua experiência e 

expressão psíquica inconsciente. 

Ainda que se possa objetar que a existência psicológica seja subjetiva, no sentido de que 
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a ideia é oriunda do indivíduo, ela também possui um caráter objetivo, a partir do momento em 

que a experiência religiosa passa a ser uma experiência coletiva agregando pessoas e grupos e 

orientando o comportamento individual e social. Desta forma, as afirmações da Sagrada 

Escritura podem ser consideradas manifestações da alma - sendo desta forma que Jung analisa 

os enunciados religiosos. Depois de ter abordado o dogma da Trindade e a figura de Cristo 

como símbolos, como em sua definição, uma tentativa imagética de descrever o numinoso, 

sendo este não passível de ser compreendido em sua inteireza pela razão; e ter abordado o 

problema do antagonismo existente no binômio Cristo/Anticristo, Jung percebe que há uma 

evolução histórica que atravessa os séculos, desde Jó até o dogma da Assunção de Maria - a 

evolução de um drama divino. Jung se concentrou em buscar entender o dito monoteísmo do 

cristianismo que separa uma das partes, personificada pela figura do Satanás, que perdura no 

estado de condenação eterna, bem como a participação da criatura no processo divino. Neste 

sentido, neste momento Jung problematiza a ideia da ‘privatio boni’ e do ‘Summum Bonum’, 

pois a ideia do ‘mal’ era preexistente ao ser humano na sua condição de (também um) filho de 

Deus e, assim, ‘bem’ e ‘mal’ seriam conceitos cujas origens seriam externas ao ser humano. 

Além disso, para entender a doutrina cristã da redenção é então necessário considerar a hipótese 

da presença desta dualidade em Deus, onde o Cristianismo pode assim outorgar o título de única 

estrutura religiosa na qual se faz presente a ideia de um deus único - isto conduz diretamente 

ao problema de Jó. 

Dentro de um ponto de vista simbólico - representações religiosas tradicionais vistas 

tanto ponto de vista intelectual e também do sentimento - Jung trata da maneira pela qual um 

indivíduo criado no universo cristão enfrenta a sua sombra – ou ‘trevas divinas’, de acordo com 

o Livro de Jó, na Bíblia – e como ela age sobre ele. Em outras palavras, partindo do pressuposto 

antropomórfico do universo de representações do cristão, que se fundamenta de forma 

arquetípica, Jung parte em busca da compreensão do motivo pelo qual Jó foi ferido e o que se 

fez de consequências, tanto para ele quanto também para Javé. Sua conclusão é que já se 

operava uma renovação de Javé e que, com Jó, culmina na encarnação.  

Para Jung, isso significa que a importância do ser humano aumenta com a encarnação. 

O ser humano passa a ser participante ativo da vida divina e deve, desta forma, assumir uma 

nova responsabilidade - a continuação da autorrealização divina que se expressa de forma 

explicita no processo de individuação. Este processo não significa apenas que o ser humano se 

tornou verdadeiro, enquanto humano, distinto dos outros seres, mas que está para se tornar 

também divino, de certa maneira. Este “divino” pode ser interpretado como o ser humano 

tornando-se adulto, responsável por sua existência, sendo consciente de sua dependência de 
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Deus, e da necessidade que Deus também tem dele. 

A existência humana, na qual o ser humano adquire a virtude da responsabilidade por 

si mesmo, por suas ações, sentimentos e pensamentos, pode ser entendida como uma vida 

consciente que, indo além da simples moralidade - no sentido de observância dos costumes - 

deve entrar na vida ética, no sentido aristotélico da palavra, isto é, na reflexão de como se deve 

viver, devendo envolver o indivíduo em seu todo, criando assim, novas e autênticas formas do 

indivíduo agir no mundo. O ethos, na condição filosófica de uma das potências criadoras do ser 

humano, surge daquilo que é racional e também irracional da consciência. O ethos, doravante, 

faz parte da função transcendente, no sentido do diálogo entre o consciente e consciente, onde 

estariam nos respectivos papéis de tese e antítese, formando uma síntese transcendente, por 

assim dizer. Ressalta-se reiteradamente aqui o uso do termo ethos sendo aproximado à ética 

aristotélica, mais no sentido de propriedade de caráter, e menos no sentido de costume. Talvez 

assim seja possível empreender uma melhor compreensão do que ele diz, em vários momentos, 

que tomou como epígrafe de sua obra as palavras bíblicas presentes em Apocalipse 3:17: "se 

sabes o que fazes, és feliz, se não sabes, és um desgraçado corruptor da lei". 

Desta forma, buscou-se, dentro das limitações do estudo, contribuir na elaboração de 

um entendimento maior da posição central em que a religião está no pensamento de Jung. Se 

tanto a filosofia quanto a teologia buscam a verdade e que esta, em seu sentido mais alto, é 

Deus - com a diferença de que a abordagem filosófica é da ordem do conceito e a teológica é 

da ordem da representação e do sentimento - a psicologia analítica desenvolvida por Jung 

transpõe tanto a teologia quanto à própria filosofia da religião, incluindo-as para um 

entendimento mais acurado da razão - limitada e finita em sua natureza - ao divino - 

naturalmente ilimitado e infinito - estando este além das categorias de entendimento humano. 
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CAPÍTULO 39 
 

Produção de Videoaulas como Ferramenta de 
Conteúdo Digital 

 
Sidnei Renato Silveira, Olavo da Silva Júnior,Adriana Sadowski de 
Souza, Antônio Rodrigo Delepiane de Vit, Cristiano Bertolini, Fábio 
José Parreira, Guilherme Bernardino da Cunha e Nara Martini Bigolin 

 
RESUMO: O Youtube, um serviço de compartilhamento de vídeos, aumentou 
as possibilidades de vídeos serem compartilhados facilmente. Isso abre 
interessantes possibilidades para o ensino, o aprendizado e o design de 
cursos, presenciais e a distância. Neste contexto, este capítulo apresenta um 
estudo de caso compreendendo a produção de videoaulas. O estudo de caso 
foi realizado em uma Escola Municipal da Cidade de Sarandi – RS, durante o 
período de isolamento social devido à Pandemia de COVID-19, na 
modalidade de ensino remoto. Os resultados obtidos nesse estudo de caso 
foram que todos os professores que participaram puderam aprender novas 
formas e dinâmicas para produção de suas aulas usando o formato em vídeo 
com 75% a mais de rendimento em suas aulas. 
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INTRODUÇÃO 

As TDICs (Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação) estão em 

atualização constante e fazem parte imprescindível da sociedade do conhecimento, 

incluindo a Educação. Dessa forma, os docentes precisam estar em constante aprendizado, 

para poderem aplicar essas tecnologias com eficiência nos processos de ensino e de 

aprendizagem e, tambem, na criação e edição de vídeos,  bem como sua apresentação na 

plataforma escolhida. 

Ao refletirmos sobre as dinâmicas dos processos de ensino e de aprendizagem, a 

atualização constante e a utilização de diferentes TDICs deve ser prioridade, para que nossos 

alunos estejam em imersão contínua, sendo direcionados para suas carreiras futuras de forma 

que esse aprendizado de atualização comece nesses periodos em que eles estão em sala de 

aula e sejam motivados a desenvolver o senso critico e ter sua própria opinião nesse período 

que vicenciamos de isolamento social devido à Pandemia de COVID-19 (COSTA, 2020). 

Muitos desses recursos das TDICs podem ser úteis como forma de motivar os alunos 

que estão acostumados com o uso de diferentes dispositivos tecnológicos, tais como os 

smartphones. Sendo assim, o professor deve ser um eterno pesquisador e, dessa forma, estar 

preparado para implementar as TDICs em sua prática pedagógica. Isso passa pela formação 

de novos docentes e pela atualização dos que já exercem a profissão. 

Existem inúmeras ferramentas e formas para dinamizar os processos de ensino e de 

aprendizagem, tais como a produção de videoaulas, foco deste capítulo. Os docentes precisam 

descobrir a melhor forma de utilizar estas ferramentas e, com isso, alinhar os alunos ao 

mercado de trabalho futuro, pois “a tecnologia na educação necessita de estratégias, 

metodologias e atitudes com o objetivo de superação. Uma atividade sem dinâmica e sem 

motivação é uma atividade perdida e sem resultado final mesmo usando a tecnologia” 

(BETETTO, 2011, p. 15). 

As muitas formas de desenvolvimento de tecnologias digitais vinculam-se ao 

processo de mentes crativas. Dessa forma podemos ter pessoas criativas e inovadoras, 

apoiadas pelas tecnologias. A motivação e a inovação estão ligadas à produtividade e com 

isso surgem novas formas de aprender com produtividades ágeis (RESNICK, 2006). 

Moran (2009, p. 3) exemplifica que “podemos criar dinâmicas  diferenciadas para cada 
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tecnologia aplicada. As tecnologias modificam nossa forma de entender as coisas, da forma de 

enterdermos as coisas e com várias realidades. Podemos estar em qualquer lugar e ter acesso a 

tudo com o simples clique as grandes banco de dados de livros aos docentes e dicentes , com 

infinitos modos de acesso”. 

Em meio ao isolamento social, decorrente da Pandemia de COVID-19 (COSTA, 

2020), as aulas presenciais foram suspensas, em todos os níveis educacionais. Para dar conta 

das atividades letivas as escolas adotaram o modelo de ensino remoto emergencial e, em 

grande parte, apoiadas pelas TDICs, utilizando AVAs (Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem), lives e videoaulas. 

Neste contexto este capítulo apresenta uma qualificação docente para a criação e 

disponibilização de videoaulas, por meio da plataforma YouTube. A qualificação foi realizada 

na Escola Padre Luiz Vigna, localizada na cidade de Sarandi – RS, contando com a 

participação de 4 professores, com uma carga horária de 24 horas.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

  Esta seção apresenta alguns conceitos que compreendem a temática deste capítulo, tais 

como a criação e edição de vídeos e edição de imagens, já que durante a Pandemia de 

COVID-19 tivemos de nos adaptar a novos formatos de dinâmicas de aulas. 

 

Aplicação das TDICs em sala de aula 

A Educação é influenciada pela tecnologia atual. O não aceitar isso nas escolas e nas 

dinâmicas em sala compreende uma desaceleração do ensino. Segundo Libâneo (1998) em um 

mundo coeso, com variadas tecnologias sendo criadas diariamente, inúmeras transformações 

no meio científico e tecnológico  vem trazendo formas novas de coletar e transformar dados e 

resultados. 

          Todas essas mudanças inspiram o modo de transformar hábitos em sociedade, com isso, 

os estabelecimentos de ensino devem inovar segundo sua realidade. Ainda segundo Libâneo 

(1998, p. 15) “todos esses dados promovem mudanças, sociais, políticas, culturais, 
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sensibilizando, também, os estabelecimentos de ensino e os professores”. A escola deve 

orientar o aluno, para desenvolver suas habilidades alinhadas com a sociedade. 

Para atender às necessidades dessa sociedade contemporânea espera-se da educação 

transformação e inovações para formar um sujeito competente não apenas capaz de aplicar 

técnicas, mas criativo com um entendimento do mundo e da sociedade em que vivemos 

(BETETTO, 2011). 

           Maschetti (2011) completa dizendo que a escola precisa deixar de ser meramente uma 

agência transmissora de informação e transformar-se em um lugar de análises críticas e 

produção da informação, onde o conhecimento possibilita a atribuição de significado à 

informação. Nessa escola os alunos aprendem a buscar a informação (nas aulas, no livro 

didático, na TV, no rádio, no jornal, nos vídeos, no computador, etc.) e os elementos 

cognitivos para analisá-la criticamente para darem a ela um significado pessoal. 

           Para que aconteça na escola o desenvolvimento dessas habilidades capazes de atender 

às novas exigências educacionais faz-se necessária a existência de professores conscientes 

dessa realidade social (BATISTA; SANTOS, SOUZA, 2013).  O professor deve estar 

preparado para lidar com a tecnologia, assim como deve estar preparado para incorporá-la ao 

ambiente educacional. Isso passa pela formação de novos docentes e pela atualização dos que 

já exercem a profissão. 

           Relacionado ao panorama atual está posto o desafio de proporcionar uma formação aos 

educadores, podendo assim, habilitá-los para explorar as potencialidades e limitações 

existentes nos diferentes recursos tecnológicos disponíveis no atual meio educacional. 

Falando especificamente sobre o uso do vídeo: “O vídeo como material didático 

oferece grandes possibilidades pedagógicas, no entanto o educador precisa estar atento e ter 

uma boa percepção do que o vídeo oferece para enriquecer o trabalho pedagógico e 

principalmente analisar criticamente, enfocando os aspectos positivos e negativos que este 

enquanto recurso pode contribuir para desenvolver um bom trabalho em sala de aula” 

(NUNES, 2012, p. 12-13) 

           Segundo Souza e Bastos (2000, p. 11) “a realidade que envolve a tecnologia demanda 

do cidadão postura crítica e consciente para transformá-la em algo interpretativo com 

significados para os tempos que atravessamos e para a história que construímos”. O professor 
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deve estar aberto a aprender a aprender; atuar a partir de temas emergentes no contexto e de 

interesse dos alunos; promover o desenvolvimento de projetos cooperativos; assumir atitude 

de investigador do conhecimento e da aprendizagem do aluno; proporcionar a reflexão, a 

depuração e o pensar sobre o pensar; dominar recursos tecnológicos; identificar as 

potencialidades de aplicação destes recursos na pratica pedagógica; desenvolver um processo 

de reflexão na pratica e sobre a prática, reelaborando continuamente teorias que orientem sua 

atividade de mediação (BOZETTO, 2003). 

            O docente precisa estimular o desenvolvimento das habilidades dos alunos, mediando 

o acesso dos mesmos à informação por meio de diferentes TDICs, utilizando-as como uma 

ferramenta dinâmica (BOZETTO, 2003). Esse novo caminho deve levar o profissional a 

refletir e compreender a importância de seu papel com relação ao desenvolvimento e à 

aprendizagem dos alunos, uma vez que os equipamentos tecnológicos bem incorporados no 

projeto pedagógico são ferramentas valiosas a seu favor para os processos de ensino e de 

aprendizagem. E dentre tantos recursos disponíveis, esses educadores devem aceitar como 

desafio a escolha ao que mais se ajusta a seu propósito (BETETTO, 2011). 

             Essa relação com a tecnologia irá afetar a metodologia de ensino do docente, as aulas 

deverão ser diversificadas buscando um melhor entendimento por todos os alunos. Muitos 

professores resistem a inserir a tecnologia em seus métodos de ensino, seja por insegurança, 

seja por medo de serem substituídos ou perderem valor com o incremento dos dispositivos 

tecnológicos em sala de aula. É sabido que os professores e especialistas da área de Educação 

ligados ao setor escolar tendem a resistir à inovação tecnológica, e expressam dificuldades em 

assumir teórica e praticamente, disposição favorável a uma formação tecnológica. Há razões 

culturais, políticas, sociais para essa resistência, que geram atitudes difusas e ambivalentes 

(LIBÂNEO, 1998). 

           Vale ressaltar que essas ferramentas não resolvem problemas educacionais como 

também não substituem o papel do professor, elas complementam e ajudam na didática do 

professor. 

           Com base no exposto, a incorporação das mídias no cotidiano do ambiente de ensino 

pode ser de grande valia para todos os envolvidos. Porém, para que isso aconteça de forma 

produtiva, é necessário que as instituições e os docentes estejam bem preparados para lidar 

com a tecnologia. 
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Videoaulas 

  A presença do vídeo nas escolas é visível a partir da década de 1990, com a difusão e 

popularização do formato VHS (Video Home System), iniciada nos anos 80. Relacionado 

diretamente à TV e ao cinema, o vídeo no ambiente escolar era visto inicialmente como 

momento de lazer e entretenimento. Moran (1995) afirma que “vídeo, na cabeça dos alunos, 

significa descanso e não aula, o que modifica a postura, as expectativas em relação ao seu 

uso.” Sobre como lidar com essa ideia de vídeo, Moran acrescenta que “Precisamos aproveitar 

essa expectativa positiva para atrair o aluno para os assuntos do nosso planejamento 

pedagógico. Mas, ao mesmo tempo, saber que necessitamos prestar atenção para estabelecer 

novas pontes entre vídeo e as outras dinâmicas da aula”. 

O formato de produção dessas aulas pode ser definido, basicamente: 

 - Duração máxima: em virtude da necessidade de manter a atenção do aluno, foi 

estipulado o tempo máximo de cinco minutos para cada videoaula. Bergmann 

(2018) propõe videoaulas com duração entre 5 e 8 minutos; 

 - Abordagem com caráter prático: mostrar ao aluno os conteúdos teóricos aplicados 

de forma prática, explorando situações vivenciadas em empresas ou que se 

aproximem do cotidiano do aprendente; 

 - Recursos audiovisuais: apresentar o conteúdo de forma didática e ao mesmo 

tempo atrativa, para que as chances de o aluno assistir à videoaula até o fim sejam 

ampliadas. 

  A videoaula, se for bem detalhada, gera mais resultado e faz com que o aluno se 

concentre mais em aula e, dessa forma, o professor consegue alinhar a aula e com isso os 

alunos aprendem mais e ficam mais focados. A produção dessas videoaulas depende em que 

o professor pesquise e, por meio de alguma ferramenta como o Trello (TRELLO.COM, 

2020), organize as pesquisas para posteriomente aplicar em aula com mais detalhes e 

referências que poderão ser citadas com o uso de link aos alunos. Podemos citar 4 fases 

desenvolvimento de uma videoaula (TWIGOEAD.COM, 2020): 

- Fase 1: nessa primeira fase o professor deve realizar as seguintes perguntas: Qual o 
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tema principal da videoaula? Como esse conteúdo pode ser apresentado de forma 

prática? Pensar em exemplos de recursos para os vídeos que poderiam representar a 

aplicação das videoaulas ou vídeos; 

- Fase 2: na fase 2 o professor, depois de ter pesquisado e achado algumas ferramentas 

de edição, poderá agora por em práca e desenvolver as aulas como um designer e 

produtor de vídeo. Pelo fato de ter essa necessidade de fazer tudo sozinho e não ter 

uma equipe com pessoas pra fazer cada parte da produção dessas aulas em vídeo, mais 

a frente serão destacadas algumas ferramentas de ediçã. Essa fase compreende a 

criação do roteiro da aula, como será filmada a aula, iluminação, som e imagens; 

 - Fase 3: nessa fase o professor poderá revisar e validar todo o que foi produzido até 

aqui referente a sua disciplina, revisar textos, imagens, verificar se tudo está de acordo 

com o tema abordado e se tudo está de acordo com cronograma de aula e leis vigentes 

de direitos autorais, e também no sentido visual e qualidade de vídeo; 

- Fase 4: na fase 4 o professor terá de por a mão na massa e, agora, produzir os vídeos 

juntando todas as informações das etapas anteriores, definindo se vai usar recursos 

como o próprio vídeo ou alguma plataforma de animações ou usando a demonstração 

usando a própria gravação de tela do computador. 

  

Criação de videoaulas utilizando a ferramenta Filmora 

  Nesta seção vamos apresentar como criar videoaulas e disponibilizar em vários 

formatos, tudo passo a passo usando a ferramenta de edição de vídeos, imagens e áudio 

Filmora 9 (WONDERSHARE, 2020). Essa ferramenta foi utilizada no estudo de caso aqui 

apresentado, para realizar a qualificação dos docentes. 

O Filmora Video Editor é o substituto do antigo Wondershare, um editor de vídeo 

com bom nível de recursos, destinado a produções mais simples e a um perfil de usuário que 

exige menos dos aplicativos de edição de vídeo. 

  O primeiro passo, após abrir o Filmora (utizamos a versão 9), é escolher o formato do 

vídeo e entre os modos "Fácil" ou "Completo". Dependendo da escolha, a tela mudará para 

uma das opções selecionadas. A Figura 1 representa o modo "Completo". Deve-se clicar em 
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“Importar arquivos de mídia aqui” para começar a edição e escolher um vídeo. 
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Figura 1. Criar vídeo – Modo Completo 

 

Fonte: Autores, 2021. 

  O próximo passo é clicar no botão “+” sobre o vídeo, para inseri-lo no projeto. O 

vídeo vai aparecer em uma das faixas na parte de baixo da tela, onde deverão ser inseridos os 

vídeos e músicas, além de ser o espaço para edição do trabalho (Figura 2). 

Figura 2. Vídeo em edição 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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  Após, deve-se clicar em “Importar” e depois em “Importar arquivos de mídia” para 

adicionar mais vídeos ou músicas que serão usadas. Este passo deve ser repetido até que todo 

o conteúdo do projeto esteja nesta tela, como mostra a Figura 3.  

Figura 3. Importar Arquivos de Mídia 

 

Fonte: Autores, 2021. 

  O próximo passo compreende ordenar os vídeos e músicas selecionadas na faixa 

apresentada na parte de baixo da tela. Deve-se arrastar e soltar cada mídia na ordem desejada. 

Vemos, na Figura 4, na margem esquerda, que há ícones que indicam qual tipo de mídia deve 

ser colocada naquela faixa. Os vídeos e música ficam em canais separados. 

  Em seguida, é possível aplicar um filtro à produção em desenvolvimento. O processo 

todo é muito objetivo. Basta clicar no botão “Filtros”, escolher o efeito de sua preferência e 

clicar no botão “+”. 
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Figura 4. Ordenar as Mídias 

 

Fonte: Autores, 2021. 

  Para gravar o vídeo deve-se clicar em “Exportar”, como mostra a Figura 5. 

Figura 5. Exportar o Vídeo 

 

Fonte: Autores, 2021. 

  Muito importante observarmos que é preciso escolher a plataforma o formato e a 

resolução em que será salvo o vídeo e selecionar a opção de plataforma em que será postado o 

mesmo, tais como Facebook, Youtube, Vimeo, Android, entre outras. 
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Como postar o vídeo na plataforma Youtube 

  Nesta seção vamos apresentar como postar o vídeo produzido na plataforma Youtube. 

Esse tutorial também foi utilizado no estudo de caso realizado, durante a qualificação dos 

docentes. 

O YouTube é um site de compartilhamento de vídeos enviados pelos usuários por meio 

da Internet. Também é possível adicionar comentários sobre o vídeo. O YouTube hospeda 

uma imensa quantidade de filmes, documentários, videoclipes musicais e vídeos caseiros, 

além de transmissões ao vivo de eventos (DANTAS, 2020). 

  Na Figura 6 podemos observar todos os recursos necessários para postar o vídeo 

criado no editor de vídeos Filmora. Inicialmente, devemos clicar no botão Criar (destacado 

na Figura 6) e selecionar a opção Enviar Vídeos. 

Figura 6. Enviar vídeos 

 

Fonte: Autores, 2021. 

  O próximo passo compreende a seleção dos vídeos. Devemos clicar no botão 

Selecionar Arquivos, mostrado na Figura 7. 
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Figura 7. Selecionar Arquivos 

 

Fonte: Autores, 2021. 

  Será mostrada uma janela para que seja possível escolher a pasta onde o vídeo foi 

gravado. Devemos escolher o arquivo de vídeo e selecioná-lo, como mostra a imagem da 

Figura 8.  

Figura 8. Escolha do Vídeo 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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 Na Figura 9 vemos a imagem indicando as características do vídeo, entre elas o título, 

que é obrigatório. Após incluir o título devemos clicar no botão Próximo. A seguir devemos 

indicar o público-alvo do vídeo. O próximo passo compreende a visibilidade do vídeo. 

Devemos selecionar o tipo de visibilidade desejada e clicarmos no botão Publicar. 

Figura 9. Caracteristicas do Vídeo 

 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

TRABALHOS RELACIONADOS 

Com o passar do tempo muitas tecnologias vão recebendo atualizações, e muitas 

formas de usar essas tecnologias e dinâmicas vão surgindo. Com isso as aulas se tornam mais 

atrativas dinâmicas. Esta seção tem como objetivo mostrar alguns trabalhos que fizeram o uso 

do vídeo na Educação com este propósito.  

Cinelli (2003) desenvolveu uma pesquisa sobre o uso de vídeos em dinâmicas de aulas 

e evidenciou que houve um avanço da educação em relação ao uso do vídeo como ferramenta 

pedagógica. Além disso, concluiu que o professor precisará ser um pesquisador e levar o 

aluno com ele nessa caminhada.  

Silva (2011) abordou, em sua pesquisa, a organização da prática pedagógica do 

professor de Matemática do ensino médio quanto ao uso do vídeo da TV Escola. Os 

resultados apontam que os professores de matemática acreditam que o vídeo seja uma 
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ferramenta didática capaz de inovar suas aulas e trazer mais motivação para os alunos. O 

ambiente de aula teve mais participação ativa dos alunos. Contudo, ressaltaram também a 

importância da inserção das tecnologias nas escolas e que grande parte dos professores não 

participa de cursos de formação que os habilitem para tal, sendo necessário repensar inclusive 

a formação inicial no Curso de Licenciatura em Matemática, tendo um olhar diferenciado para 

a prática nas disciplinas que tratam da Tecnologia na Educação, com o intuito de incitar 

mudanças que venham ao encontro dos novos anseios da sociedade vigente.  

Moran (1995) menciona a visualização e situações de dinâmicas de vídeos em aulas, 

destacando algumas aplicações: vídeo para sensibilização: para introduzir um novo assunto, 

interagir mais fácil com alunos por meio do vídeo. Desenhos editados em vídeo: como forma 

de apresentar cenários desconhecidos aos alunos. Testes com vídeos, para mostrar processos 

de laboratório, detalhar informações específicas, vídeo como produção: dados armazenados 

de trabalho em vídeo.  

De forma geral, pode-se observar nos trabalhos realizados a importância dos vídeos, 

podendo ser aplicados em todas as disciplinas que estão no currículo da escola, dessa forma, 

tornando as atividades e aulas mais atraentes e diminuindo a evasão escolar.  

Ao pesquisar alguns trabalhos relacionados com o estudo de caso aqui apresentado 

percebemos que as tecnologias citadas em outros trabalhos são inferiores e/ou estão 

desatualizadas em relação ao processo de produção atual, especialmente nesse momento em 

que o uso da EaD está se expandindo.  

 

ESTUDO DE CASO REALIZADO 

O estudo de caso foi realizado no segundo semestre do ano de 2020. Devido ao 

isolamento social, provocado pela pandemia de COVID-19 (COSTA, 2020), o estudo de caso 

foi realizado de forma online. A proposta compreendeu o desenvolvimento de uma 

qualificação para os professores da Escola Padre Luiz Vigna, no município de Sarandi – RS. 

Inicialmente foram convidados todos os professores da escola para participarem, por meio de 

um formulário do Google Forms, disponível no link https://forms.gle/2BWH4rkki1ereSH37. 

Quatro professores da escola responderam o instrumento e concordaram em participar da 

qualificação proposta.  
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Segundo Yin (2015), os estudos de caso são uma metodologia de pesquisa adequada 

quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”. Neste sentido, os objetivos deste 

trabalho estão alinhados a estas questões, já que se pretendeu identificar como a criação de 

videoaulas poderia ser aplicada para potencializar os processos de ensino e de aprendizagem 

em meio ao isolamento social devido à Pandemia de COVID-19.  

Para realizar o estudo de caso foi desenvolvida uma série de atividades, destacando-se:  

• Pesquisa bibliográfica, para coletar materiais que envolvam conceitos e 

ferramentas para a criação, edição e disponibilização de videoaulas;  

• Estudar trabalhos relacionados, envolvendo a utilização de videoaulas por parte 

dos professores;  

• Estudar as ferramentas Filmora e YouTube, voltadas à criação, edição, 

disponibilização e organização de mídias;  

• Elaborar instrumentos de pesquisa, tais como roteiros de observação e 

questionários para serem aplicados durante o estudo de caso;  

• Planejar a qualificação docente proposta;  

• Realizar a qualificação docente proposta;  

• Aplicar os instrumentos de pesquisa com os sujeitos envolvidos no estudo de 

caso;  

• Analisar os resultados do estudo de caso por meio da interpretação dos dados 

coletados e pesquisados.  

 

Planejamento da Qualificação Docente  

Devido ao isolamento social, a forma de comunicação com os participantes do estudo 

de caso foi realizada de forma on line. Iniciamos a aplicação do estudo de caso por meio de 

um questionário, visando identificar as dúvidas dos professores com relação à criação de 

videoaulas.  
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A qualificação docente foi planejada para ser realizada com uma carga horária de 24 

horas de atividades, divididas em duas semanas, compreendendo os conteúdos relacionados à 

criação e edição de vídeos para posterior disponibilização na plataforma YouTube. Para tanto, 

criamos tutoriais passo-a-passo, mostrando como editar vídeos utilizando a ferramenta 

Filmora e como postar os vídeos no YouTube. Esses tutoriais foram apresentados na seção 2 

deste capítulo.  

 

Realização da Qualificação Docente  

As atividades relacionadas à qualificação docente foram realizadas durante a 

disciplina de Estágio Supervisionado III do Curso de Licenciatura em Computação da UAB 

(Universidade Aberta do Brasil)/UFSM (Universidade Federal de Santa Maria). Participaram 

da atividade 4 docentes. Foram realizados seis encontros, on line, por meio da ferramenta 

Google Meet, além do contato via grupo criado no Whatsapp.  

Foram abordadas as ferramentas Filmora e YouTube Studio 

(STUDIO.YOUTUBE.COM, 2020), além da ferramenta Google Forms, que possui algumas 

funções para edição de imagens e vídeos.  

 

Discussão dos Resultados  

Após a realização da qualificação docente, aplicamos um questionário, via Google 

Forms, para avaliar a percepção dos professores participantes com relação ao estudo de caso 

realizado.  

Na pergunta 1 questionamos sobre as ferramentas e atividades, relativas à criação e 

edição de vídeos, que os docentes tinham dificuldades em utilizar. Os professores destacaram 

as opções YouTube Studio, Não saber postar os vídeos no Youtube, Criação de pequenas 

histórias com tecnologia de Realidade Aumentada, Criação de provas no Google Forms, 

Dificuldades em criar uma apresentação interativa atraente, Prezi, Recurso Chroma Key e a 

ferramenta Canva Pro.  
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Na segunda pergunta questionamos: “Quais ferramentas de edição e criação de vídeos 

você usa para suas aulas?”. Os professores responderam Snow, Imovie, criação de mapas 

mentais, Google Forms, Google Classroom e smartphones.  

Como terceiro item do questionário perguntamos “Você teria interesse em participar 

de um curso do básico ao avançado no uso de tecnologias para a criação e edição de 

videoaulas?”. Três professores responderam sim (75%) e 1 respondeu não (25%).  

Os professores, antes da qualificação proposta, estavam utilizando apenas o Whatsapp 

para disponibilizarem atividades e/ou videoaulas para seus alunos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização deste trabalho partiu do propósito de estudar o uso de vídeo como recurso 

didático. Buscou-se entender como ocorre a utilização do vídeo enquanto recurso, se este 

contribui para melhorar o trabalho docente e qual a sua eficácia como agente enriquecedor da 

aprendizagem dos alunos. Verificou-se que o vídeo pode ser um recurso didático de extrema 

importância para a aprendizagem, desde que seja usado com inteligência, planejamento e 

parcimônia. Em uma sociedade como a que vivemos, em que os celulares com acesso à 

internet se tornaram objetos extremamente populares, e as inovações tecnológicas são quase 

que diárias, é impossível que uma instituição escolar sobreviva fazendo um bom trabalho sem 

que esta se atualize tecnologicamente. Sendo assim, as instituições de ensino não devem 

enxergar a tecnologia como um rival na disputa pela atenção dos alunos, mas sim como uma 

aliada na construção do saber no ambiente de ensino. Para isso, cabe às escolas o 

desenvolvimento de um ambiente propício para a utilização da tecnologia, em especial o 

vídeo, e cabe aos professores a atualização dos seus métodos de ensino, para que a tecnologia 

seja acrescentada às práticas pedagógicas.  

Devido à pandemia de COVID-19 e o isolamento social, tivemos bastante dificuldade 

no sentido de colaboração dos professores no período do estudo e, também, muita falta de 

interesse ou medo de inovar. Acreditamos que esse medo é um grande obstáculo nesse 

processo pós-pandemia de aprendizado.  
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A partir deste estudo de caso acreditamos que seja possível realizar novos formatos de 

atividades, com ferramentas mais adequadas para cada série e cada realidade de escolas e 

professores participantes.  
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CAPÍTULO 40 
 

Realidade Virtual e Aumentada no Ensino de 
Biologia: um estudo de caso nas séries iniciais do 
ensino fundamental 

 
Sidnei Renato Silveira, Richelly dos Santos Otto, Cristiano Bertolini e 
Vinicius Gadis Ribeiro 

 
RESUMO: Este capítulo apresenta um estudo de caso, visando a auxiliar os 
professores das séries iniciais da disciplina de Biologia, a mostrar como são 
as partes das células que existem em nosso corpo, facilitando a 
aprendizagem e focando a atenção dos alunos. Espera-se conscientizar as 
crianças sobre a importância de conhecer nosso corpo e como uma célula é e 
de consiste. O principal é fazer com que a criança foque nas aulas e que possa 
construir o conhecimento dentro de seus limites e sinta-se motivada para 
buscar novos caminhos. Os resultados apontam que há a necessidade de 
desenvolver algo que possa ser usado em sala de aula com as tecnologias de 
Realidade Virtual e Realidade Aumentada, porém não há o devido 
conhecimento dos professores para que essas tecnologias sejam 
efetivamente aplicadas. 
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INTRODUÇÃO 

O Ensino das Ciências no Século XXI deverá ser direcionado a favorecer uma 

aprendizagem comprometida com as dimensões sociais, políticas e econômicas que permeiam 

as relações entre ciência, tecnologia e sociedade (AGRELLO et al., 2019). Especificamente, a 

aprendizagem das Ciências da Natureza deve contemplar formas de apropriação e construção 

de novos sistemas de pensamento mais abstratos e ressignificados, tratados como processo 

cumulativo de saber, de consensos e de pressupostos metodológicos construídos socialmente 

pelo homem e que podem ser favorecidos pelo desenvolvimento informacional e técnico, 

capaz de elaborar práticas inovadoras e criativas para contemplar as dimensões indissociáveis 

dos processos de ensino e de aprendizagem (AGRELLO et al., 2019). 

Uma prática inovadora, que pode potencializar os processos de ensino e de 

aprendizagem, compreende o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis como 

ferramentas facilitadoras. Portanto, as TDICs (Tecnologias Digitais da Informação e da 

Comunicação) devem ser vistas como instrumentos motivadores do processo de desempenho 

de educadores/educandos. No sentido amplo pode-se entender que a adoção de recursos 

tecnológicos em sala de aula não é algo novo. No entanto, as diretrizes, no sentido dinâmico 

do emprego das tecnologias na Educação em tempo hábil, seguindo o avanço das tecnologias, 

estão muito aquém do desejável (LACERDA, 2013). 

Neste contexto, que envolve o ensino de Ciências e a aplicação de TDICs, este 

capítulo apresenta um estudo de caso empregando técnicas de RVA (Realidade Virtual e 

Aumentada). A RV (Realidade Virtual) permite a imersão do usuário em um ambiente 3D, 

proporcionando uma experiência multissensorial e com interação em tempo real, pois o 

mesmo estará dentro de uma interface tridimensional, podendo simular ações e movimentos. 

A RA (Realidade Aumentada) traz elementos do mundo virtual para o real e não se trata de 

uma nova realidade criada (AGRELLO et al., 2019). Na TV, por exemplo, para que o usuário 

consiga adentrar em um mundo virtual, em primeiro lugar são necessários quatro 

componentes principais os quais são: um computador, um smartphone capaz de executar o 

software um equipamento de visualização que ficará preso na frente dos olhos (é comum 

também utilizar headsets, de forma a evitar que se tenha qualquer estímulo externo) e algum 

tipo de dispositivo de controle. Estes componentes atuam em conjunto para gerar em frente 

aos olhos do usuário um novo e dinâmico ambiente. Esta atuação é capaz de enganar os 
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sentidos de qualquer um, de forma que a mente acredita que aquilo realmente é real 

(AGRELLO et al., 2019). 

A RVA vem conquistando cada vez mais espaços em eventos tecnológicos, na grande 

mídia e se destacando com aplicabilidades para diversos setores, nunca antes imaginado. O 

que vem causando essa ascensão exponencial, sem dúvida, são os inúmeros periféricos de 

imersão (óculos, fone de ouvido/capacete, joysticks, telas imersivas 3D e principalmente 

vídeos em 360º). É possível ver filas intermináveis, horas e horas de espera em feiras de 

tecnologias, para testar um Óculos de RV, normalmente composto por um fone de 

ouvido/capacete com joysticks. Esta grande procura ocorre principalmente na maior feira de 

eletrônicos do mundo (CES - Consumer Electronics Show), que em 2016 aconteceu em Las 

Vegas – Estados Unidos. São nesses eventos que os detentores das maiores marcas de TVs, 

jogos, computadores e outros, aproveitam para lançar seus novos produtos e medir a aceitação 

do público. Recentemente, em 2016, viu-se a “febre” dos Pokémons no Brasil e no mundo e 

inclusive com alguns educadores tendo que improvisar e levar o jogo para a sala de aula, 

tamanha o envolvimento e adesão dos alunos (FRANÇA; SILVA, 2017). 

Mas o que há de tão inovador? O que está por trás de tudo isso é o que mais se espera 

de um sistema de RV, que é a interatividade por imersão. O Brasil conta com uma Arcade (o 

que se conhecia antigamente por fliperama), totalmente preparada para jogos e 

entretenimentos e essa é uma das tendências mundiais. Os adeptos dessas novas tecnologias 

precisam experimentar, vivenciar e então decidir o que adquirir em matéria de imersões. A 

VR Gamer 6 localizada em São Paulo capital é a primeira e única Arcade brasileira, cuja 

proposta é a de disponibilizar equipamentos de RV (capacetes de RV com óculos e joysticks 

de última geração) e uma completa integração com outros recursos tecnológicos, mais 

especificamente vídeos 360 graus e ambientes de imersão. São investimentos altos e que não 

se pode ter em casa todos esses equipamentos, nem mesmo nas escolas, mas já existem kits 

gratuitos ou bem em conta à venda na Internet (FRANÇA; SILVA, 2017). 

Neste contexto, este capítulo apresenta um estudo de caso compreendendo a aplicação 

de técnicas de RVA em turmas do Ensino Fundamental, nas séries iniciais, com professores 

de ciências, visando auxiliá-los nos trabalhos em sala de aula. Devido ao isolamento social, 

provocado pela pandemia de COVID-19, o estudo de caso não pode contar com encontros 

presenciais, sendo as atividades realizadas de modo online pelo aplicativo Google Classroom. 
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Foram elaboradas questões com respostas objetivas, com o intuito de aguçar a forma de 

abordagem com o novo método de ensino, o ensino remoto. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção apresenta um breve referencial teórico sobre as áreas envolvidas neste 

estudo de caso, destacando o uso da RV nas aulas de Biologia/Ciências das séries iniciais do 

ensino fundamental, com o objetivo de auxiliar os professores a tornar suas aulas mais 

interativas, dinâmicas e atrativas para os alunos. 

 

 

Ensino de Ciências apoiado pelas TDICs 

Inicialmente faz-se um questionamento: Qual o sentido do Ensino das Ciências com as 

TDICs? As Ciências, assim como as tecnologias, são construções humanas situadas 

historicamente que se propõem a solucionar e a resolver problemas de forma contextualizada, 

aplicando princípios científicos em situações reais ou simuladas. O desenvolvimento 

científico-tecnológico busca, na contemporaneidade, a promoção humana, visando melhorar a 

qualidade de vida na superfície do planeta proporcionada por uma educação científica e 

tecnológica (AGRELLO et al., 2019). 

Agrello et al. (2019) dizem que a ciência e a tecnologia andam juntas para melhorar a 

qualidade de vida do ser humano, que é com elas que se constrói o conhecimento para que 

seja possível ser mais consciente e para tomar as melhores decisões no decorrer da vida, e 

também para facilitar a nossa comunicação. Smartphones, por exemplo, com seus aplicativos 

de comunicação e entretenimento, vieram agregar para que a educação evoluísse para melhor. 

A investigação e as descobertas deverão ser realizadas por meio do uso de aplicativos 

e dispositivos eletrônicos, sistemas, jogos e aplicações multidisciplinares de Objetos Virtuais 

de Aprendizagem (OVA) e podem ser tomados como todo e qualquer recurso digital 

(imagem, animação, simulação etc.) que tenham a capacidade de reutilização para suporte ao 

ensino. Contudo, não basta ter os equipamentos e softwares. É essencial, também, que estejam 
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alinhados a um planejamento pedagógico estratégico bem definido, tendo como proposta 

desenvolver competências e o pensamento empreendedor, refutando a simples replicação de 

conteúdos e construção dos conceitos de forma linear (AGRELLO et al., 2019). 

Dentre as diversas aplicações das imagens tridimensionais, destacou-se seu potencial 

como recurso didático. Hoje em dia o preparo do material necessário para a atividade de 

visualização, estudo e interpretação de imagens 3D é facilitado, tanto pela popularização e 

melhoria de softwares, quanto pela disponibilização gratuita na internet de acervos de 

imagens já em anaglifo (em formato 3D). Apesar da facilidade do acesso, percebemos que 

esse recurso ainda é pouco utilizado no ensino, visto que novos experimentos e abordagens, 

distintos da forma tradicional de ensino, são uma realidade ainda distante nas escolas e no 

cotidiano da sala de aula (AGRELLO et al., 2019). 

Agrello et al. (2019) colocam que a tecnologia, além de fácil de preparar e de estar 

disponível em várias plataformas na Internet, não é muito usada na educação, pelo fato de 

termos professores que ainda usam o método tradicional de ensino. A falta de uso da 

tecnologia dentro do ambiente escolar ocorre devido a diversos fatores culturais e políticos, 

entre eles principalmente a lacuna geracional e a insuficiência do investimento público na 

educação. Em geral, grande parte dos professores atuantes faz parte da geração analógica e 

transitaram para a era digital, muitos deles resistindo a mudanças em razão da drástica 

modificação na dinâmica e na velocidade das aulas, além da necessidade de aprender os 

sistemas digitais novos. Esse cenário vem mudando com novos profissionais ingressando na 

área, porém o pleno uso das tecnologias ainda é limitado em razão da falta de investimento. 

 

Realidade Virtual e Aumentada na Educação 

A Realidade Virtual e Aumentada (RVA) tem sido aplicada nos campos de ensino de 

diversas áreas: matemática, química, letras, física e outras. Existem grupos na Europa e 

Estados Unidos, principalmente em Portugal onde pesquisadores da Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto têm trabalhado com as pesquisas envolvendo overlaying (técnicas 

de escritas em vídeo 360º) voltados à Engenharia, Arquitetura e outras áreas, e um grupo da 

Stanford University (EUA) liderado pelo pesquisador Roy Pea. Aqui no Brasil, alguns grupos 

de pesquisa estão trabalhando nessa nova perspectiva da Realidade Virtual e Aumentada 
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imersiva e inclusive com uma proposta de utilização de vídeos 360, como objetos de 

visualização (FRANÇA; SILVA, 2017). 

"Tecnologia na Educação" é uma expressão preferível à "Tecnologia Educacional", 

pois esta sugere que há algo intrinsecamente educacional nas tecnologias envolvidas, o que 

não parece ser o caso. A expressão "Tecnologia na Educação" deixa aberta a possibilidade de 

que tecnologias que tenham sido inventadas para finalidades totalmente alheias à educação, 

como é o caso do computador, possam, eventualmente, ficar tão ligadas a ela, sendo difícil 

imaginar como a educação era possível sem elas. A fala humana (conceitual), a escrita, e, 

mais recentemente, o livro impresso, também foram inventados, provavelmente, com 

propósitos menos nobres do que a Educação em vista. Hoje, porém, a Educação é quase 

inconcebível sem essas tecnologias. Segundo tudo indica, em poucos anos o computador em 

rede estará, com toda certeza, na mesma categoria (CHAVES, 2007). 

Chaves (2007) mostra que, com o avanço da tecnologia, o computador fará parte do 

dia a dia do aluno. Evidentemente, o processo será gradativo, tal como com os livros, que na 

época vieram para contar histórias e acabaram sendo usados como manuais para a educação; 

pesando nesse ponto de vista o computador e os smartphones vêm a auxiliar na construção da 

aprendizagem num futuro muito breve, pois essa ferramenta facilitaria na aplicação dos 

conteúdos e na aplicação de trabalhos. 

O que é particularmente fascinante nas tecnologias disponíveis, em especial na 

Internet, e, dentro dela, na web, não é que, com sua ajuda, seja possível ensinar remotamente 

ou a distância, mas, sim, que elas nos ajudam a criar ambientes ricos em possibilidades de 

aprendizagem nos quais as pessoas interessadas e motivadas podem aprender quase qualquer 

coisa sem, necessariamente, se envolver num processo formal e deliberado de ensino. A 

aprendizagem, neste caso, é mediada apenas pela tecnologia (CHAVES, 2007). 

Chaves (2007) mostra que o ensino pela internet não se dá necessariamente de maneira 

formal como em uma universidade, mas sim ocasionalmente pela vontade do próprio 

indivíduo em construir o conhecimento e pela facilidade com que se consegue ter acesso ao 

material de apoio para desenvolver esse aprendizado. Mesmo que a trajetória seja curta, ao 

menos o indivíduo adquiriu motivação para aprender e construir algo para si, sendo o aspecto 

mais importante a vontade de ter o conhecimento, mesmo fora de um ambiente formal de 

aprendizagem. 
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No entanto, para Chaves (2007), é importante denotar que a ampla gama de 

informações presentes na internet não é exclusivamente positiva. Ela existe em função de 

quão prático é o processo de publicar algo na rede, e isso também abre espaço para os vírus 

digitais e para os fakes - notícias, publicações, artigos e até perfis sociais falaciosos que 

buscam enganar e explorar outros indivíduos procurando roubar informações pessoais. 

A sociedade contemporânea vem, constantemente, sofrendo mudanças em seus 

paradigmas de produção comercial, fazendo com que a fomentação do conhecimento se torne 

cada vez mais criteriosa, exigindo, assim, uma competência para solucionar problemas de 

forma criativa e flexível. Com isso, a aquisição do conhecimento se torna mais eficiente e 

agradável a partir do momento que sua visualização torna-se possível, ou seja: o teórico é 

aplicado de maneira prática, e os resultados, que anteriormente eram obtidos no papel, 

poderão ser visualizados por meio de movimentos e imagens. Esse processo se torna possível 

e evidente diante da utilização do computador, e mais especificamente o uso da Realidade 

Aumentada, que hoje vem ganhando destaque em diversas áreas do conhecimento 

(CARDOSO et al., 2014). 

Para que a tecnologia, quando usada na Educação, possa ser um instrumento de 

transferência de poder ("empowerment") para o aprendente, que permita que ele, de posse das 

potentes ferramentas de aprendizagem que a tecnologia coloca à sua disposição, possa 

gradativamente se tornar autônomo em sua aprendizagem, é necessário que, junto com a 

introdução da tecnologia na educação, sejam repensadas as práticas educacionais da escola - 

de modo a se rever, especialmente, a função dos conteúdos curriculares e o papel do professor 

no desenvolvimento das competências e habilidades que farão do aprendente alguém capaz de 

aprender sempre à medida que constrói seus projetos de vida no plano pessoal e social 

(CHAVES, 2007). 

Utilizar recursos tecnológicos como ferramentas que facilitam a metodologia 

educacional é capaz de ser visto nos dias de hoje como uma tarefa bem simples. Ao averiguar 

a questão sob um contexto amplo, pode-se notar que a utilização de recursos tecnológicos em 

sala de aula não é algo novo, mas sim que uma enorme parcela das escolas sempre esteve 

atenta às características suscitadas pelos comportamentos dos alunos e da sociedade em geral, 

com o objetivo de que, de acordo com estes comportamentos o processo educativo passasse a 

ser melhor (SILVA, 2018). 
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Com as mudanças e inserção das novas tecnologias no mundo contemporânea a escola 

tem essa necessidade de inovar, acompanhar essa evolução para que não fique tão obsoleta. 

Dessa forma, acredita-se que este estudo de caso contribuirá com alguns benefícios que essa 

educação tecnológica poderá agregar à Educação, motivando e servindo de mola propulsora 

para uma sociedade mais justa e significativa. Mas como a inclusão digital pode contribuir de 

forma eficaz para a população de baixa renda, retirando da exclusão social grupos que seriam 

mais prejudicados pelo distanciamento tecnológico. É dever da escola o ensino da 

aprendizagem, porém a instituição muito pode contribuir para a disciplina dos alunos, por 

meio da sistematização dos conteúdos nas variadas linhas do conhecimento, o que permitirá 

ao aluno o desvelar de sentido às experiências e ações crescendo intelectualmente, 

culturalmente e possibilitando um novo olhar sobre o mundo em que vive. Não só enquanto 

estudantes, mas ao longo da vida (SILVA, 2018). 

Todos os dias surgem desafios dos mais diversos tipos quando pontuamos a Educação. 

Cada vez mais o ensino de qualidade e acessível é encarado como algo necessário para um 

avanço significativo da sociedade em geral. O mercado de trabalho encara isso como algo de 

grande valia, necessitando que sejam formados cada vez mais indivíduos capacitados nas mais 

diversas áreas de conhecimento. Assim sendo, registramos grande contribuição com um 

avanço significativo na sociedade em que estão inseridos. Apesar da evolução tecnológica, o 

ensino atual se apega a moldes e conceitos tradicionais, não trazendo em sua grande maioria a 

tecnologia e suas vantagens para dentro da sala de aula (LEITE et al., 2014). 

Leite et al. (2014), colocam que o ensino tradicional ainda é muito usado na nossa 

sociedade, na verdade nossos educadores são em sua maioria pessoas de mais idade que 

aprendera a passar seus conhecimentos do modo tradicional e não tem segurança para usar a 

tecnologia, muitas vezes por medo de não conseguir administrar a turma devido a não ter o 

conhecimento necessário, pois o domínio de turma são seria no foco de suas matérias. 

A tecnologia de RA aparece no cenário educacional com uma proposta bastante 

tentadora e abrangente, que possui como objetivo ajudar os docentes a aumentar o interesse de 

seus discentes. Algumas características desta tecnologia possibilitam um maior engajamento 

na dinâmica educacional de seus alunos, visto que ela pode aumentar o interesse lhes dando 

uma maior interatividade e possibilidade de aprendizado. Esta ação torna o ato de estudar 

mais lúdico e eficiente, uma vez que eles passam a ter uma maior introdução dentro do 

cenário proposto pelo professor. Antes somente ficava preso a uma representação 2D no 
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quadro, livros, imagens ou em sua imaginação. Diante de todos os benefícios citados, 

acredita-se que futuramente a realidade aumentada será uma ferramenta que auxiliará 

fortemente em todos os processos educativos. Sem dúvida, a combinação da realidade e do 

ambiente virtual pode melhorar, e muito, o aprendizado minimizando a ineficiência dos 

métodos educacionais tradicionais e tornando os estudos; algo mais divertido e prazeroso para 

os alunos (LEITE et al., 2014). 

Para utilizar a tecnologia de RA é necessário um dispositivo tecnológico capaz de 

processar a imagem real e projetar sobre ela o objeto virtual em tempo de execução. 

Normalmente, utiliza-se para este fim um computador com webcam ou um celular 

smartphone (MARTINS, 2018). 

Para utilizar esta tecnologia é necessário um dispositivo tecnológico capaz de 

processar e renderizar o ambiente virtual, bem como apresentar este ambiente ao usuário de 

forma a isolar os estímulos reais. Idealmente utiliza-se um computador ou videogame aliado a 

um óculos de RV, como Oculus Rift ou Vive, e fones de ouvido com isolamento externo. 

Porém também há resultados menos imersivos obtidos com celulares e suportes para segurá-

los próximo aos olhos, como Gear VR e Google Cardboard VR (MARTINS, 2018). 

Apesar de se tratarem de duas tecnologias diferentes, a Realidade Aumentada (RA) e a 

Realidade Virtual (RV) possuem diversas semelhanças. Ambas tratam da utilização de objetos 

virtuais de forma a gerar um certo grau de imersão ao usuário, ou seja, fazer com que o 

usuário se sinta parte do mesmo ambiente, em que os objetos virtuais se encontram. Esta 

imersão vem sendo utilizada para propiciar melhorias e auxílios em diversas áreas desde a 

criação destas tecnologias. Portanto, apresentar estas tecnologias e seus conceitos, bem como 

dispositivos necessários para utilizá-las e as áreas em que podem ser utilizadas. Por fim, o 

conceito de gamificação, que pode ser utilizado em conjunto à Realidade Virtual e 

Aumentada (RVA) para auxiliar na manutenção do foco do usuário, bem como no 

engajamento (MARTINS, 2018). 

Martins (2018) coloca que essa tecnologia, desde o seu desenvolvimento, vem sendo 

aplicada para que os usuários possam ter uma experiência diferente, e vem sendo aplicada em 

várias áreas. As áreas de educação, cultura e entretenimento são umas delas, sendo que a que 

mais chama a atenção são os games, pois os jogos em RV têm gráficos reais o que torna a 

experiência real e emocionante para quem o usa. No entanto a RA na cultura e na educação 
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são mais aceitas pois podem ser acessadas de um simples smartphone ou notebook, que torna 

a viagem em um museu possível e aprender as partes de uma célula na palma da sua mão ou 

pela tela de um computador. 

Questões como a estrutura do ambiente na escola e na sala de aula são agentes 

motivadores. Atividades que melhorem o fator cognitivo do ser humano e o aproximem de 

uma realidade contextual da atualidade contribuem para a motivação intrínseca. No entanto, 

em qualquer situação, a motivação do aluno depende em boa parte da motivação de seus 

educadores! Logo, este é o grande desafio da contemporaneidade que os educadores devem 

sugerir: averiguar as razões da ausência de motivação de alunos para a aprendizagem; 

analisar, e buscar estratégias eficazes que ajudem a reverter este quadro (LACERDA, 2013). 

Lacerda (2013) mostra que a motivação é um importante ponto para que alunos 

consigam construir o conhecimento, porém os professores também precisam se manter 

motivados e sabemos que em escolas públicas isso é um pouco difícil, pois com os salários 

defasados e com cargas horárias em diversas turmas pela falta de profissionais qualificados a 

motivação se torna mais “amor à camiseta” que uma motivação em si, pois sabemos que as 

escolas não podem parar, motivação é uma via de mão dupla pois se conseguimos almejar 

nossos resultados com um reconhecimento a altura faremos um bom trabalho caso contrário 

não haverá bons resultados em nenhum lago, tornando assim todos frustrados em seus papéis 

de compartilhar o conhecimento. 

Os setores da economia estão atentos aos avanços tecnológicos. Assim, o sistema de 

ensino deve se preparar para antecipar-se aos eventos ou persegui-los. Portanto, deve-se 

atualizar a qualidade do ensino constantemente. Neste sentido, as tecnologias devem ser 

empregadas como prioridade, no sentido de motivar os alunos e modernizar a forma de 

aprendizagem. A motivação é fator primordial ao bom desempenho. Portanto, apresentar uma 

didática inovadora é ponto fundamental para atrair a atenção. Todavia, deve-se considerar que 

os jovens estão atentos aos acontecimentos. Neste sentido, advém como fundamental 

ministrar as aulas apresentando modernidades e representatividade concernente à realidade 

atual (LACERDA, 2013). 

Para Lacerda (2013) as tecnologias devem ser prioridade na área da educação tornando 

isso uma ferramenta para a motivação de alunos e professores, um país como o Brasil isso 

está longe de acontecer, pois nossos governantes estão mais preocupados com a economia, 
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sabemos que a educação é o caminho, porém cada vez que colocamos um governante que não 

vê o potencial na educação perdemos a motivação para seguir na profissão de professor e 

nossos alunos não veem interesse em estudar pois o mais importante é trabalhar para que suas 

futuras famílias tenham o que comer, enquanto houver esse tipo de pessoa no poder do nosso 

país a educação sempre estará em terceiro e quarto plano, pois a economia e a saúde vem em 

primeiro lugar, sendo que não existe saúde sem educação, não se formam médicos apenas 

lendo bulas de remédios. 

Grande parte da sociedade está atenta às características suscitadas pelo comportamento 

dos alunos e dos dirigentes. O vislumbre seria que, a partir da detecção desta conduta, o 

processo educativo fosse melhorado. Quando se trata do emprego das tecnologias, necessárias 

e motivadoras, pode ser entendida como um processo natural que busca, na realidade do 

educando, um contexto que determina ao ambiente escolar: a busca da preponderância das 

coisas já adotada pelos alunos e a maior parcela da sociedade. Este novo paradigma teria 

finalidade especial no ambiente escolar, ao mesmo tempo em que se apresenta resposta atual e 

embasada nas características apontadas pela própria sociedade para os problemas peculiares 

da falta do eficiente empenho (LACERDA, 2013). 

 

TRABALHOS RELACIONADOS 

Em seu trabalho sobre o uso da RA como ferramenta de apoio ao ensino, Branco 

(2013) defende que a grande maioria dos que se envolvem nos processos de ensino e de 

aprendizagem é beneficiada pela união das TDICs e Educação, por proporcionar o acesso a 

essa informação de uma forma mais dinâmica. A partir de sua pesquisa, com foco nos 

professores do Ensino Fundamental das escolas municipais de Goiatuba, pôde perceber como 

a RA é uma ótima alternativa, de baixo custo, dado o quão comum é o acesso a computadores 

e smartphones atualmente, e o quanto essa tecnologia já é acessível a esses dispositivos. 

Como objetivos específicos, o trabalho procurou apresentar um software de RA para ser 

aplicado efetivamente no contexto educacional, de maneira simples, para que assim fossem 

acessíveis as possibilidades inerentes ao uso desta tecnologia. Isto significa que, além das 

propriedades de um software que possa ser aplicado também de maneira educacional baseado 

em elementos de multimídia, deve ter acesso tanto local como pela Internet. O software deve 
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ter elementos inovadores que permitam ao usuário ações naturais, visualização tridimensional 

e simulação realista com interações em tempo real (BRANCO, 2013). 

No trabalho de Martins (2018) foram analisadas separadamente formas de aplicar a 

Realidade Virtual e a Realidade Aumentada na educação. Para a RA, destacaram-se as 

disciplinas de Química e de Biologia, justamente pela capacidade de, por exemplo, visualizar, 

estruturas moleculares e celulares em 3D. Já para a aplicação de RV, tecnologia que 

geralmente envolve maior imersão e exposição a uma virtualização mais completa do 

ambiente, as opções escolhidas foram História e Geografia. 

Na produção deste trabalho, foram utilizados diversos aplicativos e ferramentas, entre 

eles a Engine Unity 3D, a linguagem de programação C# e as SDKs (Software Development 

Kiti) do sistema operacional Android e da Vuforia Augmented Reality. Assim, utilizando um 

óculos de RV Oculus Rift e a API (Application Program Interface) Google Street View foi 

possível observar e compreender todo o potencial das tecnologias de RVA abordadas, apesar 

de existirem diversas dificuldades na execução do projeto, envolvendo a criação de modelos 

3D e a amplitude de visualização geográfica da Google, por limitar a quantidade de lugares 

que poderiam ser utilizados para apenas aqueles que constem na plataforma. 

Para a aplicação de RV, de acordo com Martins (2018), pensou-se em quais matérias 

poderiam se beneficiar da inserção do aluno em um ambiente virtual. Para tal apresentaram-se 

também duas possibilidades: a disciplina de História, introduzindo o aluno em ambientes 

históricos enquanto este assiste ao desenrolar de eventos passados, e a disciplina de 

Geografia, introduzindo o aluno em locais diversos que ele não poderia ir facilmente por meio 

da escola para estudar as informações estudadas em aula. O segundo foi escolhido, também, 

devido à alta complexidade do primeiro, que requereria uma equipe de artistas para modelar e 

animar os ambientes e personagens do passado (MARTINS, 2018). 

O trabalho de Lotthammer et al. (2019), visou ao desenvolvimento de diferentes 

habilidades com alunos, como o pensamento crítico, criatividade, engajamento e aprendizado 

autônomo. A integração das TDICs na educação básica, passou a ser considerada uma forma 

para desenvolver as habilidades. Dentre as formas possíveis de utilizar as TDICs, os 

dispositivos móveis são uma grande ferramenta para apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem. Neste contexto, o trabalho apresentou o uso da RA em tablets em turmas do 1° 

ano do ensino fundamental I, como ferramenta para apresentação do conteúdo sobre animais 
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em extinção promovendo o desenvolvimento das habilidades supracitadas. Os autores 

realizaram uma pesquisa-ação em uma escola municipal do sul do estado de Santa Catarina. 

Os dados coletados foram analisados por intermédio da análise de conteúdo. Os resultados 

indicaram que o uso de RA proporcionou aos alunos uma maior concentração quanto ao 

conteúdo abordado. A aula tornou-se mais lúdica e interativa, impactando positivamente 

também na motivação dos alunos em seu aprendizado (LOTTHAMMER et al., 2019). 

Analisando os trabalhos relacionados, pode-se perceber que todos têm como objetivo o 

ensino da RA e RV no âmbito escolar, buscando assim facilitar e ajudar professores e motivar 

alunos de diversas disciplinas. As principais mudanças estão nas metodologias empregadas 

por cada autor; cada um teve a própria forma de transmitir a sua ideia: alguns usando um 

método mais dinâmico, e outros usando uma linguagem mais técnica de programação para 

que possam construir seu próprio meio de interagir e fazer com que o aluno obtenha melhor 

desempenho durante o aprendizado. 

ESTUDO DE CASO 

No ano de 2020 viu-se a dificuldade de adaptar a tecnologia em sala de aula com a 

pandemia de COVID-19. Muito professores e alunos ficaram perdidos com a implementação 

dessa nova modalidade sendo colocada em prática, pela falta de conhecimento dos professores 

que nunca tiveram nem se quer uma iniciação ao uso de TDICs e tiveram que se adaptar de 

forma forçada a ministrar aula usando ferramentas que muitos não sabiam nem que existiam. 

Muitos não se adaptaram pela dificuldade e pelo tempo que estão em sala de aula e já têm 

aquele método de dar aula apenas daquela maneira que aprenderam, baseadas no método 

tradicional de ensino. Foram mudanças drásticas e pouco tempo para adaptação. 

As TDICs estão aí para serem usadas. Sabe-se que nos poupam tempo e facilitam a 

aplicação de diversos conteúdos, e aplicação de trabalhos e provas. Porém o tempo para 

habilitar tanto professores quanto alunos não acontece do dia para a noite, tudo deve ser 

adaptado gradativamente, para que ambos possam seguir a mesma linha de aprendizagem, 

esse é o futuro da aprendizagem. Sendo assim, todos devem buscar a melhor forma de se 

adaptar a essa modalidade de aprendizagem, nas escolas de níveis fundamental e médio. Com 

o fechamento das instituições, devido ao isolamento social, da noite para o dia milhares de 

professores e milhões de estudantes tiveram que encontrar novas formas de lecionar e 

aprender, o que se mostrou um enorme desafio para quem ainda está acostumado com salas de 
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aulas cercadas por paredes, com cadeiras enfileiradas, um quadro branco e, algumas vezes, 

um projetor multimídia (ALLAN, 2020). Não se pode esperar que todos se adaptem 

repentinamente a estes novos tempos. Sabe-se dos inúmeros problemas de conexão à Internet, 

mas é um ótimo momento para explorar a criatividade e testar o uso de ferramentas 

tecnológicas já disponíveis para estruturarmos alternativas no formato de educação a 

distância. Pensar fora da caixa pode ajudar a mitigar o problema momentâneo, como também 

colaborar para fortalecer a cultura digital e avançar rumo à uma nova educação, como há 

bastante tempo já se discute (ALLAN, 2020), acompanhando o que as escolas e docentes de 

outros países, e também agora no Brasil, estão realizando para minimizar os impactos da 

pandemia no ano letivo. Os relatos de professores das dificuldades que têm encarado para 

manter as atividades online e não interromper as aulas não chegam a surpreender, já que, 

especialmente na educação básica, o ensino remoto ainda é uma prática pouco adotada, 

restringindo-se algumas vezes a determinadas estratégias com o Ensino Médio. A boa notícia 

é que muitos professores vêm deixando de lado os preconceitos e estão sendo resilientes, 

buscando entender o potencial dos recursos disponíveis, não se furtando a buscar e 

implementar soluções tecnológicas que antes do coronavírus eram vistas como secundárias e 

agora se transformaram em ferramentas padrões para dar aulas síncronas e assíncronas, 

compartilhar conteúdos, corrigir trabalhos, tirar dúvidas e trocar conhecimentos (ALLAN, 

2020). 

O ambiente educacional brasileiro também tem sofrido com os impactos da pandemia 

do coronavírus, com aulas sendo paralisadas, por tempo indeterminados, em escolas e 

universidades do país. Mais de 54 milhões de estudantes (incluindo rede básica e ensino 

superior) tiveram suas rotinas alteradas em virtude da pandemia de COVID-19. Neste 

ambiente de indefinição, quarentena e de restrições, o segmento educacional brasileiro 

público e privado pode encontrar nas novas tecnologias, aliadas importantes para manter seu 

compromisso de educar jovens e adultos ao redor do Brasil. Dentro deste contexto, startups e 

empresas de tecnologia assumem um papel decisivo no sentido de propor soluções para o 

mercado (BARROS et al., 2020). 

Para além das plataformas de EaD e as soluções de gestão educacional, já bem 

inseridas no ambiente educacional brasileiro (mas que assumem um protagonismo ímpar no 

cenário atual), outras ferramentas podem ganhar destaque e, inclusive, contribuir para uma 

mudança nas dinâmicas de ensino vigentes no Brasil. É o caso, por exemplo, das ferramentas 

de mobile learning, que podem atender populações em diferentes locais do país que utilizam o 
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celular como principal forma de acesso à internet; de tecnologias assistivas e portais de cursos 

adaptados para comunidades de portadores de deficiência; de plataformas que contribuem 

para a difusão da leitura e aprendizagem dos chamados soft skills; e até de ferramentas mais 

sofisticadas que utilizam dados e gamificação para a criação de jornadas personalizadas de 

ensino e aprendizagem (BARROS et al., 2020). 

Com o objetivo de auxiliar os professores no uso da tecnologia em sala de aula em 

tempos de pandemia de COVID-19 e tornar as aulas dinâmicas e atrativas para os alunos que 

estão tendo que aprender de forma remota desde o início deste ano, propôs-se a realização 

deste estudo de caso. Segundo relatos dos professores, os alunos, em sua grande maioria, não 

têm demonstrando interesse em participar das atividades para construção do seu próprio 

conhecimento. Devido ao curto período de tempo para desenvolver as atividades e as 

dificuldades de encontrar professores que tenham disponibilidade de responder as questões, 

infelizmente não houve interesse de muitos para participarem das atividades do estudo de 

caso. 

A atividade foi baseada em questões de múltipla escolha para agilizar o processo. 

Foram feitas sete perguntas para que os professores interessados respondessem de modo 

objetivo, para ver quais as necessidades e se acham importante a inclusão da tecnologia em 

suas aulas, de modo remoto ou não. 

 

Aplicação do Estudo de Caso 

O estudo de caso foi aplicado na Escola Estadual de Educação Básica Padre Gonzales 

com professores, com o intuito de ajudá-los no desenvolvimento do seu trabalho. Os 

professores interessados responderam a um instrumento de pesquisa (questionário), aplicado 

via Google Forms, devido ao distanciamento social em decorrência da pandemia de COVID-

19. A Escola Estadual de Educação Básica Padre Gonzales está localizada no município de 

Três Passos - RS. Tanto a escola quanto a localidade receberam este nome em homenagem ao 

padre Manuel Gomez Gonzales, que junto com seu coroinha, foi assassinado em 20 de maio 

de 1924, nas proximidades onde, hoje, localiza-se o educandário. A primeira escola existente 

no local era comunitária, chamada Rui Barbosa, sendo mantida pelo Círculo de Pais e 

Mestres, que custeava os salários dos professores. No dia 15 de julho de 1954, foi criado o 

então Grupo Escolar de Padre Gonzales, que até 26 de março de 1982 funcionava de 1ª a 5ª 
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séries. Após, passou a oferecer a 6ª série do Ensino Fundamental. Em 1º de março de 1983, o 

nome foi alterado para Escola Estadual Padre Gonzales, de1ª a 6ª séries do Ensino 

Fundamental. Em 27 de março de 1987, com o fluxo maior de alunos, começou a funcionar de 

1ª a 7ª séries. Em 14 de março do ano seguinte, 1988, foi denominada de Escola Estadual de 

1º Grau Padre Gonzales, funcionando de 1ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. A partir do 

parecer 1.275, de 1996, foi autorizado o funcionamento da classe de Jardim de Infância, 

atualmente a Educação Infantil. Em 27 de fevereiro de 1997, há nova denominação, a 

instituição cresce e passa a se chamar Escola Estadual de 1º e2º Graus Padre Gonzales. Já no 

dia 26 de março de 1997, o 2º Grau torna-se conhecido como Ensino Médio. Com o constante 

crescimento do educandário, no dia 15 de dezembro de 2000, transfere-se o nome para Escola 

Estadual de Educação Básica Padre Gonzales, como é conhecido até hoje. Em 2000, institui-

se também o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) (GRIEBELER et al., 2013). A escola possui 

216 alunos de acordo com dados do Censo Escolar do ano passado, no Ensino Fundamental I, 

31 alunos, Ensino Fundamental II, total de 52 alunos, Ensino Médio, 51 alunos e no EJA, 82 

alunos. 

Resultados e Discussão 

Nesta seção apresentam-se as respostas dos professores com relação ao instrumento de 

pesquisa elaborado. Participaram desta etapa do estudo de caso 4 professores. Com relação à 

Questão 1: “A tecnologia é um fator facilitador muito importante na sociedade. Na sua 

opinião, a educação tem participação suficiente da tecnologia?”. Três professores 

responderam que não e um não se manifestou. 

Analisando as respostas da Questão 2: “A visualização como forma de observar um 

fenômeno de forma espacial é muito importante para aprendizagem de muitas pessoas. Para 

você, o quão importante é poder ter uma representação visual de um conteúdo?”, sendo as 

opções de resposta pouco importante, consideravelmente importante, muito importante. Dois 

professores responderam que é muito importante a representação visual dos conteúdos, um 

consideravelmente importante e um não se manifestou. 

Na Questão 3 perguntou-se: “Na disciplina de Biologia, grande parte dos conteúdos 

envolvem representações altamente visuais, como por exemplo células eucarióticas e 

procarióticas ou a própria divisão celular. Na sua opinião, quão útil seria poder ter uma 

visualização imersiva desses conceitos?”, sendo as alternativas de respostas pouco, 
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consideravelmente e muito. Dois professores acham muito importante ter a visualização 

imersiva no conteúdo de Biologia e dois não se manifestaram. 

A Questão 4 trazia: “A Realidade Virtual (RV) e a Realidade Aumentada (RA) são 

tecnologias que permitem uma visualização tridimensional interativa com qualquer ambiente 

virtual. Ela poderia permitir, por exemplo, a visualização de uma simulação de divisão celular 

em tempo real. Na sua opinião, quão útil seria a integração dessas tecnologias no ambiente 

escolar?”. As opções de resposta eram pouco útil, consideravelmente útil e muito útil. Dois 

professores responderam muito útil para a integração dessas tecnologias no ambiente escola, 

um destacou útil e um não se manifestou. 

Analisando as respostas da Questão 5: “Além da mera visualização, as tecnologias de 

RV e RA já se mostraram capazes de proporcionar experiências mais interativas dentro dos 

ambientes virtuais, permitindo contato direto com objetos do ambiente. Isso poderia, por 

exemplo, permitir a visualização de um modelo 3D do corpo humano e de seus múltiplos 

sistemas como se num jogo educativo. Para você, o quão interessante seria poder ter acesso a 

uma aprendizagem visual mais responsiva na educação?”, com as opções de resposta pouco 

interessante, consideravelmente interessante e muito interessante, dois professores 

responderam que é muito interessante ter acesso a uma aprendizagem visual mais responsiva 

na educação, consideravelmente interessante e um não se manifestou. 

Na Questão 6 destacou-se: “O próprio fluxo do ensino poderia mudar com a 

integração dos recursos de realidade virtual e aumentada dentro da sala de aula, podendo 

tornar mais visual ou dinâmica até mesmo a abstração mais trivial de um conteúdo. Na sua 

opinião, qual seria o efeito da integração dessas tecnologias à educação, tornaria a educação 

pior, não teria grandes efeitos na educação, tornaria a educação melhor?”. Três professores 

acreditam que tornaria a educação melhor com a integração dessas tecnologias á educação, 

um não se manifestou. 

Na Questão 7 perguntou-se: “Assuntos como fisiologia vegetal (a estrutura das 

plantas) e genética possuem muitas relações visuais em suas especificidades. Nesse contexto, 

a visualização poderia facilitar a compreensão de como as plantas gerenciam sua energia e de 

onde se situam cada uma de suas partes essenciais, assim como facilitaria a compreensão da 

estrutura de um cromossomo e de suas partes constituintes. Na sua opinião, a compreensão da 

estrutura de seres vivos é mais fácil através de diagramas (imagens descritivas em livros 
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didáticos) ou representações 3D dos objetos (visualizações de realidade virtual e/ou 

aumentada)?”, sendo Diagramas; não há diferenças consideráveis; representações 3D dos 

objetos as opções de respostas. Três professores responderam que as representações 3D dos 

objetos facilitam a compreensão da estrutura dos seres vivos, um não se manifestou. 

Apenas quatro professores puderam participar, devido à pandemia, pois muitos estão 

com várias atribuições e outros não têm o domínio da tecnologia, não conseguindo participar 

das práticas que lhes foram oferecidas. 

O Google Forms foi usado para aplicar as questões e dar um apanhado sobre o 

conteúdo que foi abrangido nas perguntas. A única atividade administrada com os professores 

foi a aplicação do instrumento de pesquisa. O estudo de caso previa a realização de uma 

qualificação docente por meio da ferramenta Google Expedições, que é uma ferramenta 

imersiva de ensino e aprendizagem. Por meio dessa ferramenta é possível participar de 

passeios em Realidade Virtual ou explorar objetos em Realidade Aumentada. Na área de 

Biologia é possível conhecer o interior e partes de algumas células, até mesmo a anatomia 

humana o que ajuda a tornar as aulas mais dinâmicas e de fácil compreensão. Essa ferramenta 

serve para auxiliar na rotina do professor onde ele pode agir como um guia e liderando grupos 

de alunos exploradores, do tamanho de uma turma normal da escola, em tours de RV ou para 

mostrar a eles objetos em RA. Os professores podem usar ferramentas para destacar 

elementos interessantes durante a expedição. A Figura 1 mostra uma célula humana, e suas 

partes em RA, onde os professores podem mostrar os detalhes, o núcleo de uma célula e uma 

mitocôndria. 

Figura 1. A imagem acima mostra uma célula, seu núcleo e uma mitocôndria 

 

Fonte: Google Expedições, Vida Systems 2020 
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As células podem ser vistas em RA, para que cada professor possa explicar suas partes 

com mais clareza e riqueza de detalhes para melhor compreensão do seu funcionamento. A 

Figura 2 apresenta um pulmão humano e todo o sistema respiratório, como ele trabalha dentro 

do nosso corpo para ter oxigênio suficiente para bombear o nosso coração e também um 

pulmão de uma pessoa fumante ou que inala fumo, mostrando o que prejudica a suas 

principais funções em nosso corpo. 

  

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 621



Figura 2. Sistema Respiratório Humano  

 

Fonte: Google Expedições, Vida Systems, 2020 

A anatomia humana disponível é a dos pulmões podem ser vistas em RA e RV com a 

ajuda dos óculos Cardboard, para que cada professor possa mostrar as partes do corpo, suas 

veias, e seu funcionamento, até mesmo suas principais doenças. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos do estudo não foram alcançados com o êxito que se esperava, devido aos 

problemas ocasionados pelo isolamento social, decorrente da pandemia de COVID-19. 

Entretanto, foram realizados todos os esforços possíveis para que todos os professores da 

escola pudessem participar. O questionário estará aberto para os que ainda tiverem interesse 

em participar das atividades. Sabe-se das dificuldades que esse ano tem nas nossas rotinas, 

muitos professores não estão atingindo suas metas para que possam concluir o ano com o que 

se é esperado, porém nesse ano atípico ficou claro que as atividades foram realizadas dentro 

do que era possível. 

Devido à pandemia de COVID-19, as dificuldades se acentuaram muito, não podendo 

ter contato com os professores pessoalmente para apresentar o estudo de caso. Sendo assim, 

entrou-se em contato com o responsável da escola alguns professores apenas responderam o 

questionário, não havendo um bom número de pessoas, porém foi feito o que estava a alcance 

nessa nova modalidade de ensino remoto. Alguns não tiveram tempo, outros não tem a 
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habilidade com a ferramenta e não houve meio de ensiná-los a tempo para que pudessem 

contribuir com o trabalho. 

Os professores sentem a necessidade de usar as tecnologias em sala de aula, sabem da 

facilidade em trabalhar com a RA e RV, e que as mesmas potencializariam a demanda dos 

conteúdos e que seria de fácil compreensão do aluno. Os alunos poderiam participar 

ativamente das atividades tendo o contato com a ciência. 

No futuro espera-se que todos tenham a oportunidade conhecer as facilidades que a 

tecnologia traz para a sala de aula e que possam usufruir em benefício da educação de todas as 

modalidades de ensino. Nesse ano viu-se uma forma de como usar as tecnologia na 

modalidade remota de ensino, de modo meio esdrúxulo mas cada uma sua maneira e do seu 

jeito. Os futuros Licenciados em Computação têm muito a contribuir para que as TDICs 

sejam utilizadas de forma adequada e estão à disposição das escolas para tornar essa 

experiência o mais simples e benéfica possível. 
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CAPÍTULO 41 
 

A SUSTENTABILIDADE NA AGENDA 2030 DA ONU COMO 
QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA DA HUMANIDADE FOME 
ZERO NA PERSPECTIVA DO ODS 02 

 
Carlos Lopatiuk, Carla Emanuele Lopatiuk, José Irineu Miranda de 
Rezende 

 
RESUMO: O Direito à alimentação é insubstituível a todos à medida que nos fornece 
os nutrientes, mas em um sistema de monoculturas, as produções são direcionadas 
para fora do país. Há diversas questões como a pobreza, o sistema capitalista e o 
desperdício de alimentos. Para tal, têm-se o objetivo geral pesquisar e abordar a 
relação da sustentabilidade com a alimentação e o ODS 02, e como objetivos 
específicos abordar o panorama atual da alimentação, correlacionando os temas com 
o ODS 02 da Agenda 2030, além de investigar sua correlação com a crise econômica, 
a importância da segurança alimentar, e conceituar e classificar a alimentação 
sustentável. Para atingir os objetivos, a metodologia pesquisa bibliográfica foi 
escolhida, pois se adéqua melhor a esta pesquisa. Como resultado, constatou-se que 
para a produção sustentável necessita-se de um bom gerenciamento ecológico de 
todos os recursos naturais e o fim do sistema da monocultura, bem como, é 
necessária a implementação de mais políticas públicas efetivas e a aprovação de leis 
nesse sentido, com o intuito de promover a educação da população para o não 
desperdício de alimentos e para o efetivo alcance do ODS 02. Identificado que o ODS 
02 -Fome zero e agricultura sustentável- tem por meta principal erradicar a fome, 
alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura 
sustentável, diretamente relacionando a sustentabilidade com a alimentação. 
Verifica-se que a segurança alimentar no Brasil, que já era frágil antes da pandemia 
foi prejudicada, especialmente na região Nordeste, que passa por inúmeros outros 
problemas, como a seca gravíssima, a pobreza e a falta de investimentos e políticas 
públicas nas mais diversas áreas. Conclui-se que o ODS 02 - Fome zero e agricultura 
sustentável- tem como objetivos a serem alcançados acabar com a fome, garantindo 
o acesso à alimentos seguros, nutritivos para todas os indivíduos, especialmente os 
que se encontram em situações vulneráveis e os pobres, objetiva-se também alcançar 
a segurança alimentar e melhoria da nutrição, ou seja, atender a necessidade 
nutricional dos adolescentes, gestantes, lactantes e das pessoas idosas, e ainda, 
acabar com a desnutrição, e para encerrar o ODS 02, há a meta de promoção da 
agricultura sustentável, que versa promover sistemas sustentáveis para a produção 
de alimentos, além de uma série de medidas a fim de se obter a agricultura 
sustentável. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sistema de produção atual não favorece a sustentabilidade na produção de 

alimentos. Pensando nisso, a questão de pesquisa versa sobre a sobrevivência no planeta 

Terra. Por conta deste modo atual de produção, está cada vez mais difícil alimentar todos os 

habitantes de uma forma saudável. Está relacionado ao combate à fome e à insegurança 

alimentar, está intrinsecamente relacionado aos problemas enfrentados pelo Brasil e pelo 

mundo, bem como, intimamente relacionado às políticas públicas que um Estado implementa 

à sua população, a fim de, tratar de questões e resolver problemas como a fome e a 

insegurança alimentar. É preciso urgente de assistência que, através do conhecimento do 

cenário brasileiro evidenciado pelos dados supramencionados, fica explícito que se necessita 

medidas efetivas, pois as medidas vigentes são insuficientes, como isso tem-se a população 

impedida o acesso a um direito básico. 

Atualmente, a sustentabilidade alimentar é uma questão de sobrevivência. O direito à 

alimentação adequada é inalienável, ou seja, insubstituível, à medida que todos os seres 

humanos precisam se alimentar, porém o sistema de produção capitalista exploratório, faz 

com que monoculturas sejam plantadas visando à exportação enquanto seus países de origem 

ficam sem alimentos.  

A questão de pesquisa envolve a sobrevivência no planeta Terra. É possível a 

agricultura fornecer alimentação a todos os habitantes da Terra? Por conta desse modo de 

produção atual, está cada vez mais difícil levar alimentação à casa de todas as pessoas, ainda 

existem outras questões que interpelam o problema original como a pobreza, o sistema 

capitalista e o desperdício de alimentos. Em 2050, a população da Terra deverá chegar a nove 

bilhões de pessoas1. Atualmente, já é difícil alimentar seis bilhões.  

1.1. OBJETIVOS  

O objetivo geral é pesquisar e abordar a relação da sustentabilidade com a 

alimentação e o ODS 02 - Fome zero e agricultura sustentável- da Agenda 2030. Para tal, 

têm-se os objetivos específicos: a) Conceituar e classificar a alimentação sustentável; b) 

abordar o panorama atual da alimentação, correlacionando-o com o ODS 02, provenientes da 

Agenda 2030; c) verificar a importância da segurança alimentar; d) investigar as medidas, ou 

seja, as políticas públicas voltadas para o tema; e) investigar sua correlação com a crise 

 
1Para mais informações leia a matéria das Nações Unidas disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/83427-

populacao-mundial-deve-chegar-97-bilhoes-de-pessoas-em-2050-diz-relatorio-da-onu> Acesso em: 20/12/2021. 
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econômica. Para atingir os objetivos, a metodologia pesquisa bibliográfica foi escolhida, pois 

se adéqua melhor a esta pesquisa. 

O ODS 02 -Fome zero e agricultura sustentável- objetiva a erradicação da fome, 

alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável, em 

suma, esse ODS tem como meta acabar com a fome, acabar com a desnutrição e proporcionar 

que todas as pessoas tenham uma alimentação nutritiva, segura e suficientes para todo o ano, 

assim como dobrar a produtividade e a garantia de sistemas sustentáveis de produção de 

alimentos. 

Este trabalho se justifica no contexto das políticas públicas, uma vez que, os objetivos 

que visam erradicar a fome e promover o desenvolvimento sustentável e a segurança 

alimentar a todas as pessoas, são metas que necessitam de medidas efetivas e específicas em 

cada país, além de necessitar da cooperação geral. 

A fim de se alcançar os fins pretendidos, a pesquisa possui como objetivo-geral 

conceituar temas como a sustentabilidade, alimentação saudável e insegurança alimentar, 

traçando um panorama geral acerca da fome no mundo, especialmente do ponto de vista da 

Pandemia da Covid-19. 

Para tanto, a pesquisa possui como objetivo-específico, correlacionar conceituar temas 

como a Agenda 2030 e o ODS 02 que trata acerca da alimentação e do combate a fome no 

mundo, ao mesmo tempo em que, conceitua políticas públicas e busca investigar a 

possibilidade das mesmas serem utilizadas como instrumentos de efetivação das metas da 

Agenda 2030 e de combate à fome no mundo. 

 

2. METODOLOGIA 

A fim de alcançar os objetivos gerais e específicos tratados acima e de conceituar os 

temas elencados anteriormente que, por sua vez, auxiliarem na elaboração das conclusões 

oportunamente apresentadas, a metodologia utilizada como base para a investigação, é a 

pesquisa bibliográfica, baseando-se em autores como Marília Leão. 

A pesquisa documental enquanto método de investigação torna possível compreender 

as várias facetas diferentes do objeto de pesquisa. Ela pode ser utilizada para compreensão do 

objeto ou para a crítica. Também se trata de uma pesquisa bibliográfica, pois é possível 

construir uma investigação acerca do tema conceituado e contextualizado, além de contar com 

os principais conceitos dos autores da área.  

A pesquisa bibliográfica aqui utilizada é defendida por Lakatos e Marconi. Segundo os 

autores, a pesquisa bibliográfica apresenta quatro fases distintas: a identificação que é a fase 
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em que se reconhece o assunto, a localização sendo a fase que o pesquisador adquire 

informações necessárias, a compilação que reúne todas as informações publicadas sobre o 

objeto, e a última fase, o fichamento em que os dados são copilados, respeitando as normas 

cientificas (LAKATOS e MARCONI, 1992, p. 43). 

A pesquisa bibliográfica através da revisão na literatura possibilita identificar em qual 

nível o conhecimento do assunto se situa e aquilo que pode ser pesquisado para aumentar a 

compreensão sobre o objeto de pesquisa. Após o levantamento bibliográfico, é necessária uma 

análise aprofundada sobre o tema para caracterizar o objeto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A alimentação saudável deve ser uma preocupação também do Estado que necessita 

garantir à sociedade um acesso à alimentos de qualidade. Visando a melhoria do acesso à 

população, o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde lançou uma política em 

1999, chamada de Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), que visa proteger, 

lançar políticas públicas e promover a alimentação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p.9). 

Também, é assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos que categoriza que a 

alimentação é um direito humano. 

Segundo a política do Ministério da Saúde, a alimentação e nutrição são essenciais e 

elementos básicos para a “promoção e a proteção da saúde, possibilitando a afirmação plena 

do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p.10). 

Mas nem sempre houve essa preocupação com a saúde e a qualidade da alimentação. 

Até os anos 80, esse assunto não era discutido no Brasil. Somente em 2010 que o direito à 

alimentação foi descrito como um direito social na Emenda Constitucional de número 64 e 

incorporada no artigo 6° da Constituição Federal. “São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

(BRASIL, 2010). 

 

3.1. SUSTENTABILIDADE  

A sustentabilidade também é um conceito relativamente novo. Até meados dos anos 

80, o sistema de exploração de trabalho se firmava na exploração dos recursos naturais, 

pensando sempre que estes eram infinitos e recuperáveis. Os debates envolvendo um 

crescimento sustentável se iniciaram e possibilitaram a mudança de sistema, visando uma 
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técnica que não agredisse o meio ambiente. Tal preocupação ambiental, já vinha sendo 

discutida na década de 60.  

Quando os agrotóxicos surgiram, pensou-se que eles eram a solução para a fome que o 

mundo pós-guerra passava, mas o uso indiscriminado desses produtos fez muito mal à saúde e 

os pesquisadores começaram a alertar a população. O uso de agrotóxicos ainda é forte, mas 

nos últimos anos vem sendo abolido, principalmente, pela população que procura opções 

orgânicas mais saudáveis e países que proíbem a exportação de alimentos com determinados 

agrotóxicos.  

Hoje, o mundo ainda não está em um patamar totalmente sustentável. O modelo de 

exploração que ainda é utilizado visa sempre à máxima produtividade que acaba explorando 

os recursos de uma forma que gera desperdício e impactos negativos no meio ambiente. A 

monocultura utilizada na agricultura é uma das principais formas de degradação do solo e é 

utilizada em larga escala. Atualmente, vários ecossistemas estão fragilizados devido a este 

modo de exploração.  

As consequências desse modo de exploração são visíveis. Para utilizar uma grande 

extensão de terra, os agricultores utilizam de ferramentas como queimadas, destruição de 

matas nativas, fertilizantes e agrotóxicos que agridem a terra. A segurança alimentar dessa 

forma é prejudicada à medida que os agrotóxicos utilizados prejudicam a saúde. Outro fator 

também é pertinente, a maioria dos produtos gerados da monocultura é exportado fazendo 

com que a população fique sem aqueles alimentos.  

Esse modo de produção é resultado da globalização econômica, que também visa à 

humanização da produção dos alimentos e degradando a vida da população (LEFF, 2001). 

Segundo Morin (2013, p.269) o “problema da agricultura é de âmbito planetário, indissociável 

do problema da água, da demografia, da urbanização, de ecologia (mudanças climáticas), bem 

como, sem dúvida, o da alimentação”. 

 

3.2. ALIMENTAÇÃO ADEQUADA  

A alimentação adequada é essencial à vida humana à medida que necessita de 

nutrientes para viver. Porém, o modo de vida atual favorece que refeições que não são 

saudáveis sejam feitas em um ambiente longe do lar “Em 2009, 16% das calorias foram 

oriundas da alimentação fora de casa. Essa é composta, na maioria dos casos, por alimentos 

industrializados e ultra processados como refrigerantes, cerveja, sanduíches, salgados e 

salgadinhos industrializados, imprimindo um padrão de alimentação que, muitas vezes, é 
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repetido no domicílio. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p.15). Desta forma, o acesso a 

alimentação adequada nos tempos atuais é dificultado. 

Em 1999, A Política Nacional de Alimentação e Nutrição foi aprovada, como já 

discutido neste artigo. A alimentação foi entendida nesse momento como um direito humano 

básico e tenta incluir diretrizes para toda a população contribuindo sempre com a melhora da 

saúde. Além dessas políticas públicas, o Brasil também vem emplacando algumas políticas 

públicas direcionadas à alimentação adequada, ou seja, com nutrientes. Porém não há uma 

sistematização destas ações, embora exista o Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

(SISAN) que foi criado pela Lei n° 11.346 de 2006.  

 O SISAN assegura aos cidadãos o direito à alimentação adequada através de seus 

dispositivos legais entre eles:  

§ 2º É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, 

informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano 

à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua 

exigibilidade. 

Art. 3º A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do 

direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 

outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. 

Art. 4º A segurança alimentar e nutricional abrange: 

I - a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da 

produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do 

processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo-se 

os acordos internacionais, do abastecimento e da distribuição de 

alimentos, incluindo-se a água, bem como das medidas que mitiguem 

o risco de escassez de água potável, da geração de emprego e da 

redistribuição da renda;  

II – a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos 

recursos; 

III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, 

incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em 

situação de vulnerabilidade social; 

IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e 

tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, 

estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que 

respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população; 

(BRASIL, 2006) 

 

Em 2017, visando melhorar o plano de alimentação, novas pesquisas se iniciaram para 

a atualização da política. As diretrizes, ou seja, o funcionamento do órgão é baseado em 

vigilância, prevenção e o cuidado de problemas que sejam decorrentes de uma má 

alimentação.  

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 631



 
 

 

3.3. SEGURANÇA ALIMENTAR  

A terminologia Segurança Alimentar surge após a Primeira Guerra Mundial, que 

aconteceu entre os anos de 1914 a 1918, na Europa. Entendia-se por Segurança Alimentar a 

capacidade do país de se autossustentar e proteger suas produções, sem precisar de auxilio 

externo e sem sofrer boicotes ou cercos militares de outros países. Após a Segunda Guerra 

Mundial é que esse conceito é consolidado com a criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU) a partir de 1945. 

Após as grandes guerras, o mundo passou por uma grave crise econômica e um 

período de insegurança alimentar que fez com que teóricos do assunto entendessem que 

aquela situação era criada por falta de alimentos nos países, principalmente nos países pobres. 

Foi nesta época que, visando acabar com este problema, surgiu a Revolução verde. Uma 

revolução tecnológica focada em aumentar a produção de alimentos.  

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar 

a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e 

direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, 

velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora de seu controle. (ONU, 1948) 

Já a alimentação é um direito a vida e não pode ser negado, porque negar uma 

alimentação segura é negar a cidadania de cada pessoa (MALUF, et al 1996). No Brasil, 

apenas em 1980 surge o termo Segurança Alimentar. Em 1985, o Ministério da Agricultura 

lança a proposta Política Nacional de Segurança Alimentar visando à autossuficiência de 

produção nacional e em uma tentativa de erradicar a fome. É nessa época que surge o 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar.  

Posterior a esse movimento, em 1990, surge um conceito mais consolidado do que é 

Segurança Alimentar. Há um entendimento de quais alimentos são seguros, livre de 

agrotóxicos e sem contaminações químicas, também há uma busca por maior qualidade ao 

invés de maior produção. Os conceitos de sustentabilidade também são incorporados na 

agricultura.  

Atualmente, há uma tentativa de incorporar a produção com a qualidade dos produtos, 

visando sempre seu valor nutricional. A partir do momento em que a alimentação é tida como 

um direito, foi necessário a incorporação da participação da sociedade civil no processo de 

formulação de políticas públicas direcionadas. Afinal de contas, a população é a maior 

interessada em obter alimentos de qualidade satisfatória e nutricional.  
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Com relação à insegurança alimentar ainda, no contexto da Covid-19, a Rede 

Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Pensann), em 

uma pesquisa divulgada no ano de 2021, aponta que cerca de 116,8 milhões de brasileiros, 

anualmente, estão em estado de insegurança alimentar, tiveram que diminuir a sua 

alimentação ou estão passando fome.2A fim de elaborar medidas de combate à essa 

insegurança e desperdício, aponta Agnes Diniz Gomes de Jesus:3 

Para isso deve-se ir na raiz do assunto, começando com iniciativas 

governamentais de conscientização nas casas das famílias 

brasileiras, mostrando, com dados, o mal causado pelo 

desperdício, além de ser muito importante que as leis em trâmite 

sejam sancionadas, com o intuito de gestionar a doação de alimentos 

por parte de produtores, donos de restaurantes e supermercados, 

feirantes, dentre outros. (JESUS, 2021). (Grifo nosso). 

A autora ainda aproveita para criticar a existência de cerca de 20 projetos de lei em 

tramitação na Câmara de Deputados, que versam acercam da doação de alimentos, porém que 

estão há um tempo indeterminado, simplesmente parados, evidenciando o descaso com a 

pauta, uma vez que, a aprovação dessas leis, poderia gerar mudanças no cenário de 

desperdício de alimentos no Brasil. (JESUS, 2021). 

Cabe então ao Estado garantir que todos conseguiam obter alimentos seguros, sem que 

haja perda em outras necessidades básicas. Por exemplo, um pai de família não pode deixar de 

comprar remédios para comprar alimentos mais saudáveis à medida que ele tem acesso 

garantido aos dois na Constituição e logo cabe ao Estado viabilizar formas dele obter os dois 

direitos.  

Outro ponto que gera o aumento da insegurança alimentar é a arbitrária extinção de 

órgãos públicos como o CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 

que por anos, contribui para a concepção ou aprimoramento de políticas públicas voltadas 

para o combate da insegurança alimentar e nutricional no país, através de iniciativas como a 

Política e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Plano Safra da 

Agricultura Familiar, Programa Nacional de Alimentação Escolar, entre inúmeros outros. 

Por meio da Medida Provisória nº 870 (MP 870), editada pelo presidente Jair 

Bolsonaro, o órgão foi extinto, representando um marco no desmonte de políticas públicas 

 
2 REDE BRASILEIRA DE PESQUISA EM SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 

Insegurança Alimentar e Covid-19 no Brasil. Vigisan – Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no 

contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 2021. Disponível em 

<http://olheparaafome.com.br/VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf>. Acesso em: 20/12/2021. 
3 JESUS, Agnes Diniz Gomes de. O Desperdício de Alimentos no Brasil. Verakis, 2021. Disponível em 

<https://verakis.com/o-desperdicio-de-alimentos-no-brasil/>. Acesso em: 20/12/2021. 
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que tem ocorrido corriqueiramente no país. Representando uma afronta à democracia e um 

retrocesso gritante, a extinção do órgão gerou revolta. Inês Rugani Ribeiro de Castro aponta: 

Importante conquista da sociedade civil após a redemocratização do 

Brasil e exemplo para diversos países, o CONSEA foi um espaço de 

diálogo, de articulação, de aprendizado mútuo e de concertação entre 

governo e sociedade. Além de atuar junto ao Executivo na esfera 

federal, também estabeleceu diálogo com os poderes Legislativo e o 

Judiciário e, ainda, com as Unidades da Federação, por meio dos 

CONSEAs estaduais e municipais. (CASTRO, 2019).4 

 

A pandemia tem agravado a situação já delicada do Brasil, com relação à insegurança 

alimentar, uma vez que, o desemprego e os problemas econômicos agravados pela Covid-19, 

enfraqueceram o sistema já frágil da sociedade brasileira. Ainda segundo o estudo da Rede 

Penssan, é possível inferir que a região Nordeste é a mais afetada pela insegurança alimentar e 

pela fome, sendo cerca de 7,7 milhões de indivíduos nessa situação.5 

Portanto, medidas sociais devem ser tomadas, incentivando a solidariedade entre as 

pessoas e as doações, bem como, a educação acerca do grave desperdício de alimentos. 

Porém, as medidas mais importantes e efetivas, cabem ao Estado, através das políticas 

públicas e da sanção de leis acerca do tema.  

 

3.4. SUSTENTABILIDADE ALIMENTAR 

A alimentação não nos provê somente energia, mas nos integra com outros seres 

humanos que estão realizando a refeição, portanto é também um ato cultural e humano. Na 

hora do almoço, no jantar, as interações acontecem formando laços familiares. Uma comida 

típica de uma família de imigrantes expressa um ato de relembrar. Se alimentar é um ato de se 

dar valor, para além apenas do ato biológico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p.22). 

Por isso é tão importante se discutir sustentabilidade alimentar à medida que o 

alimento não é apenas uma energia vital ao corpo. A sustentabilidade, como já vista neste 

artigo, visa sempre o uso dos recursos naturais de uma forma que não impacte na natureza. 

Dessa forma, a sustentabilidade com enfoque na alimentação visa produzir alimentos de 

 
4 CASTRO, Inês Rugani Ribeiro de. A extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

e a agenda de alimentação e nutrição. Cadernos de Saúde Pública. Disponível em 

<https://www.scielo.br/j/csp/a/CH3GmJVXnMRTRH89bL6LZVz/?lang=pt>. Acesso em: 20/12/2021. 
5REDE BRASILEIRA DE PESQUISA EM SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 

Insegurança Alimentar e Covid-19 no Brasil. Vigisan – Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no 

contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 2021. Disponível em 

<http://olheparaafome.com.br/VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf>. Acesso em: 20/12/2021. 
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forma sustentável e consumir alimentos de forma sustentável, ou seja, os produtores e 

consumidores devem ter essa responsabilidade nas mãos.  

A Comissão Europeia, que ocorreu em 2020, tratou sobre impactos climáticos e como 

isso degrada o meio ambiente, impossibilitando uma exploração saudável dos recursos 

naturais. A Comissão lançou um “Pacto Ecológico Europeu” com o objetivo de tornar 

sustentável a produção de alimentos, entre outros.   

A sustentabilidade se mostra necessária a partir do momento em que há uma 

possibilidade, em um futuro próximo, de o planeta estar habitado com nove bilhões de 

habitantes no ano de 2050. É possível alimentar a todos sem degradar a natureza em seu limite 

máximo? (CONTE e BOFF, 2013). Por isso surgem iniciativas que visam à sustentabilidade, 

levando em conta uma alimentação de qualidade e a formação de saúde na população.  

 

3.5. PANORAMA ATUAL DA ALIMENTAÇÃO DEVIDO À PANDEMIA E A CRISE 

ECONÔMICA 

Com a pandemia de Covid-19 foi necessária a implementação de isolamento social. Os 

restaurantes diminuíram suas capacidades, chegando até em alguns momentos fechar 

completamente. A preparação dos alimentos mudou, adotando sempre novas estratégias.  

Muitas pessoas adotaram ao delivery de alimentos e lanches prontos ou passaram a se 

alimentar mais em casa. Algumas pessoas não tiveram acesso aos deliveries. Aqueles que não 

utilizam os deliveries precisam ir até o supermercado, mas essa saída pode ser perigosa. A 

higienização das mãos, o isolamento social, a higienização dos produtos que são comprados, 

todos esses itens fazem parte do novo cotidiano.  

Há ainda casos de pessoas que entraram na chamada Insegurança Alimentar. Aqueles 

que estão em situação de insegurança alimentar podem sofrer de restrições calóricas que 

levam a perda de peso. A pandemia aumentou os números daqueles que não tem alimentação 

o suficiente para se sentirem seguros.  

Do total de 211,7 milhões de pessoas, 116,8 milhões conviviam com 

algum grau de IA (leve, moderada ou grave). Destes, 43,4 milhões não 

contavam com alimentos em quantidade suficiente para atender suas 

necessidades (IA moderada ou grave). Tiveram que conviver e 

enfrentar a fome, 19 milhões de brasileiros(as). (VIGISAN, 2021, 

p.35) 

O acesso à uma boa alimentação aumenta a imunidade e consequentemente possibilita 

um maior combate ao vírus. Com a diminuição dos empregos, salários e rendimentos, a 

procura por alimentos processados e ultra processados aumentou já que eles têm menor preço, 

são práticos e de fácil acesso (OLIVEIRA et al, 2020). 
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A recessão econômica afetou todos os países em meio à pandemia. Aqueles que vivem 

à margem da sociedade são os mais prejudicados e os que historicamente têm menos acesso à 

alimentos variados. Aqueles que moram em áreas de risco, como grandes conglomerados 

populacionais, são mais afetados e contaminados pelo vírus devido à proximidade. Nessas 

áreas também há o maior índice de desemprego, que faz com que a Insegurança Alimentar se 

eleve. 

Dessa forma, há alguns grupos sociais que se sentiam seguros antes da pandemia, mas 

que agora se sentem inseguros quanto a questão alimentar devido as saídas de casa, ao 

desemprego, as compras por delivery e a preparação em restaurantes. A nutrição determina a 

saúde. A alimentação adequada é muito importante, mas ela é influenciada por fatores sociais 

e econômicos (OPAS, 2019). 

Há muito, os países têm tomados medidas ineficientes para o combate à fome e à 

insegurança alimentar, constituindo-se, portanto, em graves violações aos direitos humanos. 

Enquanto houver pessoas passando fome, em estado de insegurança alimentar, com sede, 

desnutridas ou mal nutridas, consumindo alimentos de procedência duvidosa, sendo expulsos 

de suas terras, desempregadas e sem acesso ao mínimo de ações que garantam a dignidade, os 

direitos humanos continuarão a ser atacados constantemente. (LEÃO, 2013, p. 67).6 

Infelizmente nos deparamos todos os dias com situações de violações 

ao DHAA em nosso país. Ainda encontramos comunidades 

submetidas a situações de pobreza extrema, em que o acesso a 

programas e serviços públicos é muito precário, as oportunidades de 

emprego raras e a capacidade para gerar seu próprio sustento e 

autonomia mínimos. Há poucos anos, por exemplo, 45 pessoas 

morreram em razão de beribéri no Maranhão. As comunidades 

indígenas Kaiowá e Guarani do Mato Grosso do Sul vivem há anos 

acampadas nas margens das estradas e suas crianças têm morrido de 

fome. Estas comunidades foram expulsas de suas terras, agora 

ocupadas por quilômetros de plantações de cana-de-açúcar. Nas 

cidades, encontramos gerações de pessoas que vivem em situação de 

rua, famílias que sobrevivem com os alimentos encontrados em 

depósitos de lixos, entre outros exemplos. (LEÃO, 2013, p. 68).7 

 

3.6. A AGENDA 2030  

No ano de 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com 193 

nações, elaborou e aprovou 17 metas globais, que se relacionam com questões de 

desenvolvimento econômico, social e ambiental, a serem alcançadas até o ano de 2030 com 

 
6 LEÃO, Marília (Org.). O direito humano à alimentação adequada e o sistema nacional de segurança 

alimentar e nutricional. Abrandh, 2013. P. 67. Disponível em 

<http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/DHAA_SAN.pdf>. Acesso em: 

21/12/2021. 
7 Ibidem, p. 68. Acesso em: 21/12/2021. 
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intenção de dar continuidade a 8 objetivos afirmados no ano 2000 que deviam ser cumpridos 

até 2015, criando 169 metas condensadas em 17 ODS, que são: 

Figura 1 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

Fonte: ODS BRASIL, 2019.8 

Basicamente, essa agenda universal é um documento de orientações para os governos 

das nações que o ratificaram, para que eles elaborem medidas que promovam a proteção 

ambiental, o desenvolvimento econômico da população, a erradicação da pobreza, a 

manutenção da paz, entre outras metas. 

Uma das metas elaboradas integra o ODS 03 e é apresentada pela Agenda 2030 uma 

forma de atingir as políticas públicas e sociais. No ano de 2015, a Organização das Nações 

Unidas (ONU), em parceria com 193 nações, elaborou e aprovou 17 metas globais, que se 

relacionam com questões de desenvolvimento econômico, social e ambiental, a serem 

alcançadas até o ano de 2030. 

A intenção da Agenda 2030, é dar continuidade aos 8 objetivos globais firmados no 

ano de 2000, também pela ONU, onde a intenção era cumprir com essas metas até o ano 

2015, diante do fracasso da empreitada, a Agenda 2030, tenta corrigir os erros do projeto. 

Diante da complexidade e da imensidão do processo de aplicação das metas, é 

evidente que se trata de uma ação conjunta das nações, governos, instituições sociais, 

sociedade civil, entre outras. Além disso, outro fator de contribuição para a prática dessas 

ações, também reside nas empresas privadas dos países. 

O ODS 01, diz respeito à, basicamente, a erradicação da pobreza à nível mundial 

sendo que, a mesma relaciona-se diretamente com o ODS 02 que, pretende erradicar a fome, 

inanição e insegurança alimentar no mundo. O ODS 03 possui como principal objetivo 

promover o bem-estar e saúde de qualidade para todas as pessoas, bem como, o ODS 04 

busca promover esse desenvolvimento na área da educação. 

 
8 Disponível em: <https://odsbrasil.gov.br/>. Acesso em: 27 out 2021. 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 637

https://odsbrasil.gov.br/


 
 

O ODS 05 relaciona-se com uma questão em pleno desenvolvimento na atualidade, as 

questões de gênero, desenvolvendo uma sociedade tolerante, respeitosa e igualitária. O ODS 

06 deseja assegurar o saneamento básico e garantir o acesso à água potável a todos. Já o ODS 

07, no mesmo caminho que o anterior, pretende garantir energia limpa e acessível à 

população. 

Nesse ínterim, o ODS 08 pretende promover o acesso a um trabalho decente e o 

crescimento econômico de todos os indivíduos. O ODS 09 deseja o desenvolvimento da 

infraestrutura, conjuntamente com o desenvolvimento ambiental. Por sua vez, o ODS 10 

combate às desigualdades e, o ODS 11, busca cidades e comunidades mais sustentáveis.  

O ODS 12, nesse contexto, busca promover a responsabilidade em relação ao consumo 

e à produção da sociedade. Já o ODS 13, é a mais voltado à proteção e desenvolvimento 

ambiental, enquanto que, o ODS 14, busca o uso sustentável e reprimir a poluição das águas.  

O ODS 15, em contrapartida busca o mesmo que o anterior, porém para a vida 

terrestre. Os dois últimos ODSs, 16 e 17, buscam a paz, justiça e instituições em geral em 

pleno funcionamento e, parcerias e meios de implementações dessas metas e ODS.  

 

3.7. ODS 02 – FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

Um dos problemas sociais mais notáveis nas últimas décadas é a fome que assola 

inúmeros países, especialmente, os subdesenvolvidos e os emergentes. Milhares de pessoas 

todos os anos, sofrem com a pobreza extrema, a subnutrição ou desnutrição e, evidentemente, 

todos os dias pessoas e mais pessoas morrem em decorrência da fome ou da insegurança 

alimentar. 

Outro problema ligado à alimentação é a insegurança alimentar presente em todas as 

nações, onde produtos geneticamente são amplamente comercializados e alimentos com alto 

valor calórico e baixo valor nutritivo tornam-se cada vez mais comuns, especialmente entre os 

adolescentes e jovens. 

Nesse ínterim, durante a elaboração das metas que iriam permear à implementação da 

Agenda 2030 em inúmeras nações, a ONU em parceria com esses países, desenvolveu os 

chamados ODSs, onde, pelo presente trabalho, o enfoque recai sobre o ODS 02 que, segundo 

a ONU mesmo conceitua:9 

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável 

2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as 

pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, 

 
9https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2 
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incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes 

durante todo o ano. 

2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo 

atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre 

nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e 

atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres 

grávidas e lactantes e pessoas idosas. 

2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos 

produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos 

indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por 

meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e 

insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e 

oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola. 

2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos 

e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a 

produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que 

fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às 

condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros 

desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do 

solo. 

2.5 Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas 

cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas 

espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e 

plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, regional e 

internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos 

benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e 

conhecimentos tradicionais associados, como acordado 

internacionalmente. 

2.a Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação 

internacional, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços 

agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de 

plantas e animais, para aumentar a capacidade de produção agrícola 

nos países em desenvolvimento, em particular nos países menos 

desenvolvidos. 

2.b Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos 

mercados agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas 

as formas de subsídios à exportação e todas as medidas de exportação 

com efeito equivalente, de acordo com o mandato da Rodada de 

Desenvolvimento de Doha. 

2.c Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos 

mercados de commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o 

acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as reservas 

de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos 

preços dos alimentos (Grifo do autor). 

 

A ONU criou uma figura representativa das ODS e assim apresenta o ODS 02: 

Figura ODS 02 
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Fonte: https://odsbrasil.gov.br/ 

 

 

Um dos dados apresentados pela própria ONU acerca da fome no mundo figurou no 

relatório de 2020 divulgado pela ONU em 2020, aponta que, naquele ano, quase 3,27 milhões 

de pessoas no mundo não tiveram acesso à alimentação saudável e segura, ou seja, cerca de 

uma em cada três pessoas estavam passando fome na época. 

No mesmo relatório, a ONU busca alertar para o aumento preocupante da insegurança 

alimentar na América Latina e no Caribe, onde o crescimento em 2019 era de 31,7%, cerca de 

9% das pessoas nessa região, na maioria das vezes, passam vários dias sem comer. Além 

disso, o relatório chama atenção para a insegurança alimentar moderada: 

Da mesma forma, quase um terço dos habitantes da região –205 

milhões de pessoas– vivem em condições de insegurança alimentar 

moderada, o que ocorre quando as pessoas enfrentam incerteza em sua 

capacidade de obter alimentos e são forçadas a reduzir a quantidade ou 

a qualidade dos alimentos que consomem.10 

Inúmeros outros relatórios foram publicados desde então, apontando que a pandemia 

apenas acentuou os números citados acima. Nesse ínterim, o objetivo da Agenda 2030 e do 

ODS 02 é, através de medidas efetivas elaboradas pelos governos de cada nação colaboradora, 

erradicar a fome no mundo, além de acabar com a insegurança alimentar da população. Zoe 

PC, Vijay Prashad e Prasanth R., apontam acerca da pandemia: 

[...] a pandemia de covid-19 destruiu um planeta já frágil, 

intensificando os apartheids frutos da ordem capitalista internacional. 

Os bilionários multiplicaram por dez as suas fortunas, enquanto que a 

 
10ONU: FOME NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE PODE AFETAR QUASE 67 MILHÕES DE 

PESSOAS EM 2030. FAO.org, 2020. Disponível em <https://www.fao.org/brasil/noticias/detail-

events/en/c/1297922/>. Acesso em: 15/12/2021. 
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maioria da população se viu forçada a sobreviver dia a dia, uma 

refeição por vez. (PC; PRASHAD; R.).11 

 

Em relatório publicado em 2020, denominado “O Vírus da Fome” a Oxfam aponta 

que, cerca de 122 milhões de pessoas podem ser levadas à morte em decorrência da grave 

crise social causada pela pandemia, contando então que, a fome pode chegar ao ponto de 

causar mais mortes que o próprio coronavírus.12 

As causas da fome são inúmeras, muitas pessoas não possuem acesso à terra e, 

portanto, não podem produzir sua própria comida. Embora uma pessoa possa ter terras, se ela 

não possui acesso aos produtos que auxiliariam o plantio, este último fica prejudicado. Porém, 

se não há dinheiro, nem terra, tampouco alimentos poderão ser comprados. 

A distribuição de terras extremamente desigual é um dos fatores que mais influenciam 

os altos índices de pobreza, afinal a produção de alimentos atualmente, faz parte de uma 

cadeia de abastecimento global imensa, onde o produto, não serve como algo vital na vida das 

pessoas, mas apenas como mero abastecimento de um mercado consumidor desigual e 

extremamente capitalista. 

Os fundos para a produção de alimentos em larga escala também são comandados pelo 

mercado, uma vez que, grande parte deles são fruto da especulação de mercado e mais 

fortemente voltados para as commodities que, como se sabe, é um dos meios de produção 

mais agressivos em relação ao meio ambiente. 

Para tanto, a Agenda 2030 necessita contar com as políticas públicas elaboradas pelos 

países, nas mais diversas áreas, como na economia, a fim de melhorar a renda das famílias; na 

saúde, socializando o acesso ao sistema de saúde a todos; na educação, promovendo 

investimentos na educação pública e, especialmente, na educação profissional das 

universidades e cursos técnicos; entre inúmeras outras. 

 

3.8. POLÍTICAS PÚBLICAS  

Políticas Públicas, comumente falando, são ações e medidas governamentais, nas mais 

variadas áreas, como na saúde, na educação, na segurança pública, entre outras, visando 

promover uma melhora nas referidas áreas e mais inclusão a toda população. A ideia é 

melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover um crescimento vertiginoso das nações. 

 
11PC, Zoe; PRASHAD, Vijay; R., Prasanth.A fome é a grande história de nosso tempo. Brasil de Fato, 2021. 

Disponível em <https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/a-fome-e-a-grande-historia-de-nosso-tempo>. 

Acesso em: 15/12/2021. 
12 O VÍRUS DA FOME. Oxfam, 2020. Disponível em <https://www.oxfam.org.br/especiais/virus-da-fome/>. 

Acesso em: 15/12/2021. 
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Entre as espécies de políticas públicas, é possível encontrar as políticas de Estado, 

amparadas pela existência da Constituição Federal e que, justamente por isso, devem ser 

colocadas em prática independentemente do governo que esteja no poder. Já as políticas de 

governo, são aquelas elaboradas e colocadas em prática por determinado governo. 

De maneira geral, as políticas públicas nascem no Poder Legislativo do Estado e 

tomam forma e são aplicadas na prática pelo Poder Executivo do Estado. Nesse ínterim, o 

funcionalismo público é um dos elementos essenciais quando se trata de efetivamente colocar 

em prática as políticas públicas formuladas. (ANDRADE, 2016).13 

A participação da população é de extrema importância tanto para a iniciativa de 

criação de políticas públicas, bem como, para a seleção de temas para elaboração e, 

obviamente, para a aprovação e efetividade das políticas públicas. Um exemplo de 

participação popular é que, em áreas como a saúde e a educação, a vontade popular serve 

como uma fonte de medição para a criação das políticas públicas, ou em tese, deveria servir. 

As entidades que representam essa vontade popular são os sindicatos, as entidades 

empresariais, as associações de moradores, as ONGs, entre outras. Ou seja, as políticas 

públicas atuam como um meio de inclusão social e como uma tentativa de diminuir as 

desigualdades sociais que possam existir no país.  

O cientista político Theodore Lowi (1931-2017), define políticas públicas em quatro 

tipos, sendo esta, a definição mais utilizada.14 As políticas distributivas, nesse ínterim, são 

criadas especialmente para um determinado grupo de pessoas que normalmente não tem 

acesso a um determinado direito. 

As políticas redistributivas, por sua vez, são voltadas ao bem-estar social e atingem 

um número maior de pessoas, a fim de promover a igualdade social. As políticas regulatórias, 

diferentemente das demais, é mais abrangente e, normalmente, envolvem regras para 

processos burocráticos ou normas de comportamento geral. Por fim, as políticas constitutivas, 

são as que mais diferem das demais, uma vez que, as mesmas regulam a própria formalização 

e efetivação das políticas públicas. 

Na década de 90, no Brasil, iniciou-se uma tentativa de, pela primeira vez, formalizar 

políticas públicas com abordagens participativas, através dos conselhos adotando, inclusive, o 

 
13 ANDRADE, Danilo. Políticas públicas: quem faz. Politize, 2016. Disponível em 

<https://www.politize.com.br/politicas-publicas-quem-faz/>. Acesso em: 13/12/2021. 
14 PESSANHA, Alex de Queiroz; MENDONÇA, Jane Corrêa Alves; CASAROTTO, Eduardo Luis. Discussões 

sobre políticas públicas à luz dos princípios de John Rawls e das tipologias de políticas públicas de 

Theodore J. Lowi. Simpósio de Contabilidade e Finanças, 2021. Disponível em 

<https://ocs.ufgd.edu.br/index.php?conference=scf&schedConf=SICONF2021&page=paper&op=view&path%5

B%5D=1493>. Acesso em: 13/12/2021. 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 642

https://www.politize.com.br/politicas-publicas-quem-faz/
https://ocs.ufgd.edu.br/index.php?conference=scf&schedConf=SICONF2021&page=paper&op=view&path%5B%5D=1493
https://ocs.ufgd.edu.br/index.php?conference=scf&schedConf=SICONF2021&page=paper&op=view&path%5B%5D=1493


 
 

chamado orçamento participativo, contrariando assim, as abordagens comumente 

gerencialistas. (GELINSKI; SEIBEL, 2008).15 

Durante o Governo Vargas (1930-1945), leis trabalhistas geraram um bem-estar 

populacional, tal bem-estar é descrito por Kerstenetzky (2012), como uma luta dos 

trabalhadores em se sindicalizar e pedirem por direitos no trabalho, conforme a autora, a 

criação e a preocupação da criação de políticas públicas no Brasil se dão no que ele define 

como primeira e a segunda onda.  

A política social contribuiu para suavizar os intensos desequilíbrios que se haviam 

manifestado nas relações desimpedidas de assalariamento, e assim, viabilizar as condições 

mínimas de constituição e reprodução da força de trabalho industrial (KERSTENETZKY, 

2012, p.196). 

Segundo a autora, o bem-estar no Brasil proporcionado pelas políticas públicas 

direcionadas aos trabalhadores não foi um dos primeiros, mas sim, acompanhou a América 

Latina, há também uma expansão vertiginosa, mesmo que não seja um caso excepcional. A 

autora também identifica os limites e possibilidades das políticas públicas do bem-estar no 

Brasil com foco no emprego e nas duas primeiras ondas de bem-estar (KERSTENETZKY, 

2012).  

Esta primeira onda é chamada de bem-estar corporativo e compreende o governo de 

Getúlio Vargas, na época as leis trabalhistas foram de extrema importância. A segunda onda é 

chamada pela autora de período de universalismo básico, entre os anos 1964 e 1984 com o 

golpe militar, quando se forneceu a previdência para empregadas por exemplo, foram 

incluídos segmentos na aposentadoria que eram estratos sociais tradicionalmente excluídos e 

se criou um segmento privado simultaneamente à um público na saúde.  

As políticas públicas dessa forma são importantes à medida que guiam diretrizes 

governamentais de ação e coordenam melhorias na vida dos indivíduos que compõe uma 

população. “Não é incomum que essas reformas defendam processos de descentralização, a 

partir da crença de que os problemas da população deveriam ser, prioritariamente, abordados 

por políticas públicas desenvolvidas no nível local, supostamente mais "próximo" das 

demandas dos cidadãos” (BICHIR, 2020, p.188). 

Essa descentralização é fundamental, mas requer autoridades e recursos, ou seja, em 

alguns locais ela é aplicada de uma forma mais expressiva do que em outros, dependendo da 

 
15GELINSKI, C. R. O. G.; SEIBEL, E. J. Formulação de polı́ticas públicas: questões metodológicas 

relevantes. Revista de Ciências Humanas, Florianópolis, v. 42, n. 1 e 2, p. 227–240, abr./out. Disponível em 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178- 4582.2008v42n1-2p227>. Acesso em: 

13/12/2021. 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 643

https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-%204582.2008v42n1-2p227


 
 

política para seus afazeres. A responsabilidade é do Estado em promover políticas públicas, 

quando este Estado promove políticas públicas centralizadas, aumenta a desigualdade no que 

tange os serviços.  

O Estado deve focar na criação de políticas públicas que permaneçam acima de 

gestões de governos. A proposta de uma criação de política pública é importante, mas todas as 

outras partes do projeto também são como a execução, avaliação dos resultados e a 

implementação efetiva.  

Um dos principais instrumentos utilizados para a elaboração de políticas públicas, 

levando-se em conta que as mesmas devem atender as necessidades urgentes da população, 

são os indicadores sociais como as Taxas de Pobreza, Taxas de Mortalidade e Natalidades, 

entre outras. 

Os indicadores sociais permitem identificar e quantificar os mais diversos aspectos 

acerca de um conceito ou fenômeno, tornando os mesmos mensuráveis e possibilitando assim, 

a operacionalização de medidas acerca dos dados. (PINHO, 2010, p. 21).16 Ferreira, 

Cassiolato e Gonzales (2007), conceituam: 

O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, 

dotada de significado particular e utilizada para organizar e captar as 

informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da 

observação. É um recurso metodológico que informa empiricamente 

sobre a evolução do aspecto observado. (FERREIRA; CASSIOLATO; 

GONZALES, 2007).17 

Basicamente, eles servem como uma mediação entre a teoria e a realidade, 

identificando e medindo fenômenos com clareza e, então auxiliando na elaboração de 

reflexões e, consequentemente medidas que resolvam ou pelo menos diminuam problemas, 

como as políticas públicas, por exemplo. (CARDOSO, 1998).18 Nesse ínterim, atualmente no 

Brasil, o IBGE o maior pesquisador e elaborador de indicadores sociais nas mais diversas 

áreas. 

 

4. CONCLUSÃO 

Quando se trata de lançar políticas públicas direcionadas, há sempre dificuldades que 

o Estado terá que enfrentar. Para se alcançar uma forma de produção sustentável dos 

 
16 PINHO, Carlos Tadeu Assumpção. Indicadores de Programas: Guia Metodológico.  Brasília-DF: 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, 2010. 

Disponível em <https://ape.unesp.br/eulg/pdf/100324_indicadores_programas-guia_metodologico.pdf>. Acesso 

em: 16/12/2021. 
17 FERREIRA, H.; CASSIOLATO, M.; GONZALEZ, R. Como Elaborar Modelo Lógico de Programas: um 

roteiro básico. Nota Técnica. Brasília: IPEA, 2007. 
18 CARDOSO, A. L. Indicadores Sociais e Políticas Públicas: algumas notas críticas.Proposta, Nº 77, Junho-

Agosto, 1998. 
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alimentos é necessário um gerenciamento ecológico de todos os recursos naturais visando 

sempre a alimentação de qualidade e não a produção de alimentos para a exportação em 

grandes quantidades.  

Há necessidade de uma estratégia mais incisiva do poder público. Em nível nacional, 

local e regional ainda não há uma sistematização de políticas públicas direcionadas a 

alimentação e muito menos a sustentabilidade alimentar, e, para que essas estratégias possam 

ocorrer efetivamente, é necessário contar com a ajuda de um instrumento eficiente de 

identificação de áreas que carecem da implementação de políticas públicas, sendo o referido 

instrumento os indicadores sociais. 

Também é necessário incentivar a população a se alimentar melhor, a fazer exercícios 

e a utilizar cada vez menos alimentos processados à medida que esses itens são prejudiciais à 

saúde de todos. Por si só a população não tomará essas medidas sozinha, dessa forma é 

necessário um apoio do governo para que essas iniciativas aconteçam, especialmente no que 

diz respeito aos adolescentes e jovens, que possuem maior tendência a alimentar-se de 

maneira descuidada ou com alimentos de pouco valor nutritivo e altíssimo valor calórico. 

A pandemia de Covid-19 desestabilizou o mundo todo, todos os países foram afetados 

e dessa forma, alguns grupos entraram para a marca da pobreza. Essa população vulnerável 

necessita de uma alimentação saudável para combater o vírus. Para combater a fome no 

mundo será necessário um investimento na agricultura familiar, que é de mais fácil acesso em 

nível regional, assim se garante uma variedade nutricional e ainda incentiva a sustentabilidade 

na alimentação.  

Um alimento sustentável deve sempre ser produzido em um meio que seja sustentável, 

ou seja, que não agrida tanto o meio ambiente e que se preocupe com a erosão do solo, 

poluição e o gasto excessivo dos recursos naturais como, por exemplo, a água. Dessa forma, a 

alimentação sustentável auxilia no meio ambiente e auxilia na saúde do corpo humano já que 

contém menos agrotóxicos.  

Para se ter uma alimentação sustentável deve-se focar na compra dos produtos, como 

por exemplo, comprando de pequenos produtores, como aqueles que integram a agricultura 

familiar, além é claro, de restringir a especulação de mercado à cerca das commodities.   

A importância da segurança alimentar se dá pelo fato de que, garantindo que não há 

fome, há garantia de saúde e bem estar. Porém, a insegurança alimentar pode vir de vários 

fatores, como o socioeconômico, a falta de políticas públicas, fatores climáticos, pandemias, 

guerras, crises e degradação dos solos. É difícil garantir a segurança alimentar a todos os 
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habitantes de um país. O dever do Estado é, então, assegurar o possível a todos. Como já dito 

anteriormente a segurança alimentar é um direito que está garantido na Constituição de 1988.  

Existem três tipos de insegurança alimentar, cada qual com suas consequências. A 

insegurança alimentar leve diz respeito à falta de alguns alimentos de acordo com o clima ou 

com a época do ano, já a insegurança alimentar moderada diz respeito a uma limitação de 

alimentos que uma pessoa pode comprar, sendo assim um fator para a diminuição calórica e 

nutricional. A insegurança alimentar aguda é a mais grave de todas e atinge aqueles que 

passam fome por mais de um dia.  

Outra forma, além das implementações de políticas públicas governamentais em 

relação à fome, de se diminuir a insegurança alimentar no mundo e favorecer uma 

alimentação sustentável, é focar em medidas que diminuam o desperdício de alimentos por 

parte da população no geral. Segundo a Food and Agriculture 

OrganizationtheUniteNations(2015), o Brasil figura na posição 10 do ranking de países que 

mais desperdiçam alimentos, sendo cerca de 35% de sua produção anual.19 

O que tem realmente auxiliado a diminuir a fome no mundo é a iniciativa popular e a 

solidariedade do indivíduo para com o outro, trabalhos como os de ONGs ou, até mesmo, de 

associações de pessoas independentes ou outras organizações que tem prestado ajuda 

comunitárias às pessoas que estão passando fome. 

A sustentabilidade garante uma alimentação mais variada à mesa da população. Os 

objetivos deste trabalho foram atingidos à medida que o objetivo geral era pesquisar e abordar 

a relação da sustentabilidade com a alimentação e o ODS 02. 

O sistema atual agrícola não favorece os pequenos produtores, e sim a monocultura 

que é uma forma de exploração que agride o solo. Dessa forma, se o governo propiciar 

alternativas de incentivo para a agricultura, favorecerá uma boa alimentação à toda sociedade.  

Já nos objetivos específicos, buscou-se conceituar e classificar a alimentação 

sustentável foi concluído à medida que alimentação sustentável é uma forma de alimentação 

que visa o aproveitamento do alimento no nível familiar, na agricultura e pela sociedade.  

O artigo também abordou o panorama atual devido à pandemia e a crise econômica. A 

recessão afetou todos os países do globo, dessa forma há um novo contingente de pessoas que 

estão se sentindo inseguras no quesito de alimentação.  

 
19FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS – FAO.(2015). 

Foodwastagefootprint&climatechange.Rome. Disponível em: <https://www.fao.org/3/bb144e/bb144e.pdf> 

Acesso em: 20/12/2021. 
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E nos resultados, declarou a importância da segurança alimentar. Como já dito 

anteriormente neste trabalho, à segurança alimentar é importante à medida que garante uma 

boa qualidade de vida e uma boa resposta imunológica ao vírus causador da Covid-19.  

Ainda hoje, o sistema de monoculturas é o principal usado em todo o mundo, esse 

sistema agride terrivelmente o solo em que é cultivado e não favorece uma plantação focada 

nos valores nutricionais, pois possuem níveis alarmantes de agrotóxicos.  

Os produtores utilizam as monoculturas porque visam o benefício econômico da 

exportação daqueles alimentos, mas esse modo de produção acarreta em muitas 

consequências, sendo um modelo inapropriado para as futures gerações que apresentam um 

cuidado maior com o planeta.  

Os ecossistemas são destruídos por agricultores que desejam mais espaço para as suas 

plantações, há um esgotamento do solo que perde sua produtividade e se torna arenoso, e há a 

questão da população local não ser beneficiada, já que esse modelo de produção privilegia o 

Mercado Exterior, é necessária então uma interferência do Estado com a criação de políticas 

públicas para o desenvolvimento de um modo de produção mais sustentável.  

Conclui-se que a segurança alimentar e o direito à alimentação estão avançando no 

Brasil, porém, ainda existem desafios. A partir dos anos 90 há uma tentativa de auxiliar a 

população a obter alimentos de qualidade, mas o governo ainda está longe de garantir a todos 

o direito da alimentação saudável, é necessário sempre estar combatendo a fome, mas sem 

esquecer-se da qualidade nutricional dos alimentos, que também deve ser incentivada.  

Com relação à insegurança alimentar, tem-se dados que apontam que a pandemia tem 

acentuado a situação no Brasil, onde cerca de 8% da população do Brasil, anualmente, passam 

por esse problema, muitos chegando, até mesmo, a passar fome. O problema, surge nos 

desperdícios nas casas, restaurantes e outros estabelecimentos, como também, no corriqueiro 

descarte de alimentos considerados “feios” ou de aparência menos chamativa. 

Outra realidade brasileira amarga, diz respeito à legislação acerca da doação de 

alimentos no país, onde há inúmeros projetos de lei em tramitação na Câmara de Deputados, 

porém há muito tempo permanecem parados, dificultando assim, a diminuição da incidência 

do problema do desperdício. 

A extinção de órgãos como o CONSEA, por exemplo, que atuava auxiliando a 

elaboração de políticas públicas de combate à insegurança alimentar, é outra medida que 

enfraquece a democracia e apenas gera maiores problemas com relação à fome e desperdício 

de alimentos no Brasil. É possível perceber que, embora a educação da população acerca do 

desperdício e a solidariedade geral sejam de extrema importância no combate ao problema, 
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essas medidas sem a proteção de medidas estatais e governamentais, pouco pode fazer pela 

população. 

A segurança alimentar no Brasil, nesse ínterim, já era frágil antes da pandemia, agora, 

no entanto, nunca esteve tão prejudicada, especialmente na região Nordeste, que passa por 

inúmeros outros problemas, como a seca gravíssima, a pobreza e a falta de investimentos e 

políticas públicas nas mais diversas áreas.  

É possível perceber que, perdeu-se um órgão extremamente bem articulado como o 

CONSEA, voltando para as ações meramente emergenciais de assistência que, através dos 

dados supramencionados, são medidas insuficientes para a garantia dos direitos básicos da 

população. 

O tema relaciona-se com alimentação, mas também perpassa por temas inerentes 

agricultura sustentável e outras questões de extrema importância para o Brasil e para o 

mundo. 

 Conclui-se que o alcance da segurança alimentar, assim como a promoção de uma 

agricultura sustentável é incentivada por práticas agrícolas sustentáveis, neste sentido o ODS 

02 - Fome zero e agricultura sustentável tem por meta principal erradicar a fome, alcançar a 

segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável, diretamente 

relacionando a sustentabilidade com a alimentação, está relacionado ao combate à fome e à 

insegurança alimentar, está intimamente relacionada aos problemas enfrentados pelo Brasil e 

pelo mundo, bem como, intimamente relacionado às políticas públicas que um Estado 

implementa à sua população, a fim de, tratar de questões e resolver problemas como a fome e 

a insegurança alimentar. 
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CAPÍTULO 42 
 

Desenho, implementação, simulação e avaliação do 
plano orçamentário e o impacto da Pandemia do 
Coronavírus: um estudo de caso nas 
concessionárias de automóveis 

 
Francisco Isidro Pereira e Domaty Teixeira Barris 

 
RESUMO: As concessionárias de veículos na sua plenitude de formatação de 
modelo de negócio têm como gênese de receitas três áreas gerenciais que se 
alinham a uma interdependência estratégica, mas de políticas comerciais e 
financeiras fortemente impostas pela montadora. A questão levantada foi: 
como a lógica orçamentária se encaixa na estrutura do negócio de uma 
concessionária de veículos? Para empreender uma reflexão foi usufruído do 
próprio espaço laboral, delineando um estudo de caso do tipo único. No 
percurso de 23 meses (2018-2020), foi desenhado um plano orçamentário 
para fins reflexivos no segmento empresarial cerne do estudo empírico. A 
abordagem metodológica, apoiou-se numa pesquisa predominantemente 
qualitativa. Recorreu as técnicas da entrevista semiestruturada, a observação 
do tipo não participativa e a análise documental. O plano de registro dos 
dados contemplou os diários de campos, aplicativos de mensagens de textos, 
tablet e algumas vezes papéis avulsos. O tratamento analítico decorreu do 
confronto de material empírico com os elementos teóricos levantados e 
análise de conteúdo, com a devida identificação das categorias e 
subcategorias. O plano de validação foi calcado no retorno as fontes sempre 
quando surgia das dúvidas e as imprecisões de entendimento. O advento da 
crise sanitária serviu como prova promissora de quão robusta é a 
configuração orçamentária esboçada. Os dados inconsistentes e mal 
interpretados não se evidenciaram, persistindo, todavia, os dados de natureza 
dúbia. 
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INTRODUÇÃO 

A concessionária de veículos é um segmento que busca alavancar, em escala, o controle, 

planejamento e execução nas áreas de suprimentos, vendas e gestão do crédito, promovendo 

crescimento significativo na lucratividade com foco na excelência operacional. No entanto, a 

sua configuração estrutural básica é constituída de 5 unidades administrativas: veículos novos, 

seminovos, oficina, peças e administração. Esta última não catalisa receitas. A soma do lucro 

operacional das outras unidades menos os gastos da administração é que formam o lucro total 

da concessionária, de forma que todos os arranjos estruturais têm que obter eficiência em suas 

atividades operacionais de modo a gerar um lucro operacional.  

Só que a realidade desnuda a facilidade do alcance de tal lucro operacional. Carros e 

versões de “lucratividade baixa” em geral atraem baixa clientela, mas as montadoras exigem as 

suas aquisições de qualquer maneira e aqui desencadeia todo um processo de desequilíbrio de 

tomadas de decisões no cotidiano de tais empresas que nem sempre compartilha com as boas 

práticas administrativas. 

É corriqueira a venda de veículos novos originar das transações com os veículos 

seminovos sendo estes disponíveis pelo próprio cliente e juntamente com a disponibilização de 

ofertas de serviços e as vendas de peças e acessórios compor as fontes de fluxo de recebimentos 

monetários e boa parte deste destinar às perdas decorrentes de veículos cuja rotatividade é 

frequentemente baixa requerendo comumente promoções para sua saída. Sob esse aspecto se 

induziu a questão:  como a lógica orçamentária se encaixa na estrutura do negócio de uma 

concessionária de veículos?  

Para fins de delimitação, a investigação se circunscreveu no âmbito das atividades de 

planejamento e controle atinente à definição estabelecida por Carvalho (2018), qual seja, tal 

área contempla a questão orçamentária, projeções e simulações, custos e a contabilidade por 

responsabilidades no âmbito do modelo de negócio da Concessionária de veículos novos e 

seminovos. 

O estudo contribui em exaltar o papel da controladoria no contexto de tais unidades 

empresariais, particularmente a atividade do orçamento corporativo permeando as suas nuances 

e esboçando um modelo que capte a peculiaridade das mesmas. Além disso, calcando em 

Mascarenhas (2006), Papa e Riquena (2011) e Hainz (2015) são empresas de capital nacional, 

essencialmente familiares e ainda em pleno processo de mudança em face das exigências das 

montadoras de reposicionamento para menores margens na comercialização de veículos novos, 

agregação de valor em serviços e a entrada da Internet como novo canal de distribuição de 

produtos e serviços, principalmente no formato das plataformas sociais. O crescente marketing 
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digital pressiona o caixa das empresas dadas as visibilidades do Google, Facebook, Instagram 

e LinkedIn conforme linhas analíticas tracejadas por Ardant (2020). Cabe ainda mencionar o 

pensamento de Martins (2020) ao assinalar da necessidade do empresário em captar soluções 

para as suas realidades operacionais o que a academia está aquém de proporcionar de maneira 

satisfatória. 

O texto está estruturado de forma a permitir alcançar o objetivo proposto e evidenciar a 

investigação em sete seções. Assim a partir desta introdução apresenta-se na próxima seção o 

arcabouço teórico disponível ao qual sustenta o questionamento levantado no tocante a 

controladoria e a lógica do orçamento corporativo. Na seção 3 focaliza os estudos relacionados 

a teoria orçamentária no bojo das Concessionárias, para na seção subsequente descrever as 

orientações metodológicas implementadas no percurso da investigação. Coube a seção 4 

tracejar o fenômeno da pandemia. Na seção posterior os traçados metodológicos adotados e 

seção 6 abordar os resultados decorrentes da simulação do plano orçamentário delineado e 

discutindo o ambiente do campo empírico de estudo e as análises do experimento orçamentário 

procedido. Finalmente na última seção discorre a respeito das considerações finais, limitações 

do estudo e recomendações de estudos futuros. 

 

O PLANO ORÇAMENTÁRIO NO OLHAR TEÓRICO 

Lenz (2016) frisa o estudo orçamentário como reflexo do funcionamento da gestão 

empresarial. É o entendimento em sua plenitude do modelo de gestão adotado. Nestes termos, 

as empresas procuram utilizar o orçamento para a tomada de decisão, desenvolvendo controles 

internos de acordo com as necessidades e realidades. Para isso contempla processo colaborativo 

para que os gerentes e os executivos possam utilizá-lo no sentido de ter um diálogo estruturado 

sobre a direção futura da organização. 

E insiste em mencionar da utilização do orçamento como relacionado ao contexto 

corporativo, ou seja, empresas maiores tendem a fazer uso da administração mais formal, em 

detrimento dos controles interpessoais. Sob esse raciocínio, o plano orçamentário deve 

proporcionar acuracidade, tornar a organização mais ágil e flexível e melhorar o conhecimento 

de todos os envolvidos no processo. 

Discorre Carvalho (2018) que o plano orçamentário é a base da controladoria 

operacional, sendo uma ferramenta de controle por excelência de todo o processo operacional 

da empresa, já que envolve todos os setores da organização. É constituído de um conjunto de 

peças orçamentárias distribuídas em três segmentos: orçamento operacional, orçamento 

financeiro e orçamento de investimento e financiamento. As existências de tais peças 
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orçamentárias implicam em uma integração entre as mesmas no bojo do plano orçamentário. 

Para Contabinet (2017) o planejamento orçamentário trata das previsões de despesas, 

receitas, investimentos e outras movimentações para um período de tempo futuro, que pode ser 

considerado um semestre ou um ano. O objetivo é antecipar os números de acordo com dados 

históricos para que as projeções sejam as mais realistas possíveis. O ideal é avaliar o negócio a 

fundo, detalhadamente, e verificar os elementos mais relevantes para ele. Por exemplo, se a 

empresa tem custos mais significativos com produtos de determinado grupo, aqui está um dado 

relevante e foco de ação. Pode ser essa a chance de alcançar uma redução de custos. O 

planejamento compõe a gestão orçamentária. E esta última serve para auxiliar o gerenciamento 

empresarial promovendo maneiras de monitorar e planejar os resultados financeiros de forma 

sistemática. Dessa maneira, embasa a tomada de decisões do gestor, registra suas intenções de 

gastos, investimentos e receitas e possibilita a ele verificar como será a realidade da empresa e 

se as metas serão atingidas. 

Entender como materializar o futuro dentro da janela temporal de cinco anos é encarar 

a lógica orçamentária no longo prazo e no curto prazo. Consoante Moreira (2008) corroborado 

por Oliveira et al. (2016), os orçamentos de curto e longo prazo se caracterizam pelo tempo 

orçado em relação as operações necessárias e de acordo com o planejamento estratégico. Os de 

curto prazo são estabelecidos para até um ano, e os de longo prazo para períodos superiores a 

um ano, o que vai depender da natureza das operações da empresa. 

A literatura e os especialistas são unânimes em apontar no ambiente corporativo, os 

planejamentos como fundamentais para conquistar um equilíbrio financeiro perante diferentes 

cenários futuros no mercado. O domínio de uma boa gestão orçamentária implica oportunidades 

de crescimento para a empresa. 

Os passos para alcançar esses objetivos são conhecer os fundamentos de um 

planejamento orçamentário, saber quais são seus tipos, entender como ele impacta no fluxo de 

caixa e quais ferramentas podem ajudar no processo de elaboração do planejamento. Existem 

diferentes planos orçamentários, que surgiram conforme as empresas evoluíram e alteraram 

seus modelos organizacionais. Por essa razão, o tipo mais adequado para as organizações 

depende das peculiaridades e do seu modelo de gestão. Cada modalidade orçamentária resulta 

de melhorias na sua implementação. O mais radical pensamento intelectual é tipo rotulado de 

Beyond Budgeting o qual não chega a ser um modelo propriamente dito, mas uma linha diretiva 

de projeção respondendo a inquietação de da Treasy (s.d.) e All Strategy (2020). 

Treasy (s.d.) se apoiando em IBM (2012), discorre de como os executivos priorizavam 

as áreas gerenciais conforme ordem a saber: 1) Operações, 2) Clientes, 3) Vendas, 4) Mercado 
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e concorrência, 5) Recursos Humanos, 6) Cadeia de Suprimentos, 7) Gerenciamento de Riscos 

e 8) Finanças. Finanças em último lugar, e Recursos Humanos, na quinta posição. 

Consequentemente há menos investimento em tecnologias de planejamento e softwares de 

gestão para esses setores. No entanto, são os que podem causar grandes impactos à empresa, 

sobretudo por representarem o controle sobre custos e por cuidarem de uma das maiores fontes 

de despesas da empresa: capital humano. Para Tresy (s.d.) os executivos estão negligenciando 

uma enorme oportunidade de integrar a empresa pelo uso combinado das informações geradas 

pelo departamento de finanças e de recursos humanos. Tradicionalmente, o setor de finanças é 

o que mais tem acesso a dados dos outros departamentos. Já o departamento de RH mantém 

informações apenas sobre contratações e folhas de pagamento. Para uma empresa integrada, 

adepta ao planejamento contínuo e pronta para explorar ao máximo os dados que possui, será 

preciso quebrar esse paradigma e liberar os dados de um departamento para o outro. Pois ao 

trabalharem juntos, barreiras importantes poderão ser quebradas com a descoberta de novos 

insights, ao proceder análise: a) da lucratividade por cliente, rastreando o perfil dos vendedores 

responsáveis pelos mais lucrativos, é possível que o RH realize novas contratações e 

treinamentos baseados nos traços e competências desses vendedores; b) de dados demográficos 

para determinar estratégias de entrada em novos mercados, ou até mesmo de distribuição de 

produtos e serviços e c) do impacto de programas de promoção de saúde no aumento da 

produtividade e do bem-estar na empresa, reduzindo os gastos da empresa com planos de saúde. 

As posições anteriores divergem de All Strategy (2020a) ao apresentar as principais 

dificuldades que fazem médias e grandes empresas procurarem automatizar o processo 

orçamentário, tais quais: a) consolidação manual do orçamento. Nas médias e grandes empresas 

o planejamento orçamentário normalmente é descentralizado, ou seja, cada gestor pensa no 

orçamento do seu setor ou centro de custo. No final, se tem dezenas (ou centenas) de planilhas 

para consolidar em uma só DRE e o trabalho acaba demorando semanas; b) busca por 

orçamento colaborativo – a maior parte das empresas querem descentralizar a gestão 

orçamentária, trazendo a participação de mais gestores, mas isso significa aumentar o número 

de planilhas, de reuniões sobre o tema e de tempo para unificar os dados. Então acabam 

deixando tudo centralizado na alta gestão, e em uma planilha só; c) segurança das informações 

- outro problema que assola o setor de controladoria. No planejamento orçamentário existem 

inúmeras informações que são sigilosas, como por exemplo a projeção de folha de pagamento. 

Planilhas podem cair em mãos erradas, não permitem a auditoria do que está sendo lançado e 

não garantem o número exato: já experimentou inserir uma linha no lugar errado? É erro de 

fórmula na certa; d) falta de visão analítica do orçamento - O grande objetivo do planejamento 
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é ter números claros para analisar o que está sendo realizado e tomar decisões acertadas sobre 

o futuro. Normalmente as planilhas mostram dados mais crus e operacionais, sem flexibilidade 

para análises específicas; e) Planejamento orçamentário de RH – um segmento administrativo 

também objeto das principais dificuldades das empresas. Planejar uma folha de pagamento de 

centenas de funcionários é complexo, detalhado, e na maioria das vezes a planilha não dá conta, 

ou não é funcional o suficiente para isso. Se considerar empresas com pessoal horista, o cenário 

só piora. 

Frente a estes problemas, utilizar um software para gestão orçamentária torna-se um 

objetivo fundamental das empresas que querem ganhar tempo, e também aproveitar melhor as 

competências analíticas dos envolvidos no processo. É muito melhor para a empresa (e para os 

gestores) digitar menos, e analisar mais assegura All Strategy (2020a). 

 

O INSTRUMENTAL ORÇAMENTÁRIO NO CONTEXTO DOS NEGÓCIOS DA 

CONCESSIONÁRIA 

Discorre Carvalho (2018) que o plano orçamentário é a base da Controladoria 

operacional, sendo uma ferramenta de controle por excelência de todo o processo operacional 

da empresa, já que envolve todos os setores da organização. 

Quais os benefícios de uma conexão entre unidades administrativas no âmbito das 

concessionárias de automóveis, indaga Marsall (s.d.)? Morgado (2006) embora não 

explicitamente focalize a questão da controladoria no âmbito de um tipo particular de 

organização, as concessionárias de veículos no Brasil, discorrendo sobre as dificuldades 

operacionais causadas pela falta de alinhamento dos sistemas informações com os processos de 

negócio, feito com gestores e outras fontes de evidências.  

Lima, Vailatti e Lunkes (2017) salientam com base em outros autores que entre as 

empresas que se utilizam de práticas de gestão, destacam as concessionárias de veículos, que 

são organizações identificadas com as montadoras, realizando um tipo de distribuição 

exclusiva, que o fabricante elege para trabalhar só com seu mix de produtos. Além disto, é 

importante no negócio da distribuição de veículos a gestão profissional, uma vez que a operação 

exige profundo conhecimento técnico, aplicação de referências e parâmetros que apontem com 

segurança, tendências, resultados desvios, falhas e potenciais. Eles reforçam que uma gestão 

profissional deve conseguir prever os próximos passos, buscar soluções para os problemas de 

forma rápida e eficiente, e inovar para poder competir em um mercado cada vez mais 

competitivo.  

Neste contexto pensando no planejamento das concessionárias de veículos e na 
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funcionalidade da prática gerencial, surgiu a necessidade de conhecer a utilização e relevância 

do orçamento neste tipo empresas, no estado de Santa Catarina. Os resultados que chegaram foi 

que as concessionárias analisadas utilizam de maneira geral pontos de referência como critérios 

de para avaliação de diferenças significativas entre o previsto através da utilização da 

porcentagem. O orçamento ainda é principal indicador de desempenho na maioria das 

concessionárias, sendo que os valores orçados e também resultados de anos anteriores são as 

principais medidas utilizadas pelas concessionárias e que são analisadas na maioria das 

concessionárias pela alta direção e pelos gerentes das empresas de forma mensal. As análises 

efetuadas têm por finalidade principal, o controle de custos e despesas, bem como avaliar o 

desempenho dos gerentes, através de uma análise comparativa. 

Tais autores não citam, mas Dias Filho e Sales (2014) estudaram a utilidade e a 

contribuição do orçamento empresarial para o alcance da eficiência da gestão em empresas 

concessionárias de veículos leves localizadas na cidade de Belo Horizonte. Verificaram que a 

gestão orçamentária eficiente que agrega valor aos processos administrativos necessita de 

planejamento, controle, participação de todos os setores e apoio de colaboradores motivados. 

Silva et al. (2016), buscou mensurar, através de pesquisa descritiva dirigida à totalidade 

das concessionárias de carros novos, a utilização das ferramentas de orçamento de capital na 

análise de viabilidade econômica de novos projetos. Os resultados mostraram, que 9% 

utilizavam o período de payback como técnica para nortear as suas decisões, e 91% não 

utilizavam técnicas para esse fim. Concluíram que 91% da gerência financeira do setor 

automobilístico de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte ainda têm suas decisões sobre 

escolha de novos projetos baseados em dados empíricos. 

Quais os benefícios da conexão de um esboço orçamentário entre as unidades 

administrativas de um espaço empresarial no âmbito das concessionárias de automóveis, indaga 

Marshall (s.d.)? 

Do ponto de vista da concessionária, tudo depende da capacidade de atingir as metas de 

vendas. Com a possibilidade de muitos showrooms e marcas em grupos maiores de 

concessionárias, isso se torna um processo desafiador. As informações de vendas ficam em 

planilhas e são reunidas para análise e planejamento pelos gerentes de vendas e equipes de 

finanças: a) no acompanhamento das vendas de veículos novos e usados em relação às metas, 

impacto de promoções, descontos e comissões nos resultados; b) o processo orçamentário é 

padronizado dentro de uma visão que todos os dados permeiam os fluxos de trabalho de forma 

a garantir a conclusão no prazo; c) o desempenho pode ser otimizado ao permitir a comparação 

dos serviços de reparos, satisfação do cliente e dados de recursos na identificação onde se pode 
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efetuar melhorias quer no âmbito da eficiência operacional quanto na prestação de serviços; d) 

Obter visualização de pedidos de carros novos de estoque de carros usados e veículos pré-

registrados, valores de comissão de vendas. 

 

A ECLOSÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 

No percurso da investigação, nos meses de março e abril de 2020 o vírus da Covid-19 

se espalhou de forma vertiginosa tanto dentro das fronteiras nacionais quanto fora delas, 

atingindo países de forma global e sincronizada (Baqaee & Farhi, 2020). Estudos apontaram a 

crise eclodia pela pandemia da Covid-19 como completamente diferente das crises anteriores 

no que tange a sua causa, alcance e gravidade (Didier, Huneeus, Larrain, & Schmukler, 2020; 

Horn, Reinhart, & Trebesch, 2020). Embora os especialistas os veem como um evento raro e 

sem precedentes na história recente (Ashraf, 2020), Cheng, Lau, Woo e Yuen (2007) e Ujvari 

(2011) já previam algo de tamanha magnitude.  

Medidas governamentais de isolamento social foram adotadas com o intuito de evitar 

um colapso dos sistemas de saúde dos países. Como resultado, as economias vivenciaram um 

choque de oferta e demanda que deram início a uma crise financeira global (Eichenbaum, 

Rebelo, & Trabandt, 2020; Heyden, & Heyden, 2020). Tais acontecimentos afligiram 

praticamente todos os mercados de capitais mundiais, que precificaram o potencial efeito da 

pandemia, nos quais, os principais índices de mercado acionários caíram drasticamente em 

março de 2020, perdendo quase um terço de seu valor em algumas semanas (Baker, Bloom, 

Davis, & Terry, 2020).  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como o estudo envolveu um campo empírico específico situado em um local também 

peculiar, trata-se de um estudo de caso. A escolha se deu simplesmente pela facilidade e 

familiaridade para com a realidade escolhida. O pesquisador tem contato e trânsito “livre” no 

contexto em que se pretende refletir a configuração do modelo orçamentário gerencial. Apesar 

disso seguiu um protocolo de inserção de campo. 

Primeiramente, contatos preliminares foram feitos junto às unidades administrativas de 

Contabilidade e Controle Gerencial. Junto aos agentes de cada unidade se entregou uma síntese 

do que se pretendia investigar. Com o respectivo consentimento se mapeou os sujeitos de 

pesquisas de cada unidade. Os que estiverem envolvidos com as atividades contábeis e 

controladoria foram abordados previamente para fins de captura de suas falas.  

Como instrumento de recolhimento de dados adotou a entrevista do tipo semiestruturada 
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permitindo coletar dados baseado no ponto de vista do funcionário, deixando-o “à vontade” 

para discorrer sobre: 1) Como se dar o processo de controle de gastos na concessionária? 2) É 

estipulada alguma meta? 3) Como se procede a projeção de cada variável da estrutura de gastos? 

4) Quais tipos de controles são desenhados e implementados no âmbito da concessionária? 5) 

Como é realizada a programação das despesas e receitas? 6) Quais são as principais fontes de 

receitas? 7) Quais são as principais despesas? 8) Qual despesa é mais onerosa e/ou causa maior 

impacto devido seu volume, natureza ou origem/finalidade? 9) Como é mensurada a 

necessidade de estoque? 10) Qual o giro necessário para que o estoque não provoque custo 

financeiro? 

Tal interação foi agendada antecipadamente e preferencialmente foi evitado o 

deslocamento e interrupção do funcionário tentando simultaneamente observar suas próprias 

ações. Nesse sentido o instrumental da observação foi outro meio que se apropriou. E tal 

observação foi do tipo participante sem, no entanto, interferir no modo de trabalho do 

funcionário. 

Os registros foram feitos quer por meio de anotações em bloco de campo, no uso de 

aplicativos por meio da unidade móvel e captura fotográfica sendo esta devidamente permitida. 

Tentou evitar quaisquer tipos de registros enquanto ocorrer a interação entrevistado-

entrevistador de forma a evitar desvios de raciocínios. 

Também recorreu aos artefatos documentais, procedendo à análise de conteúdo, após 

verificação analítica do objeto. Entendimentos foram requeridos porque os teores de muito 

deles refletiram entendimentos confusos. Até anotações pessoais do próprio sujeito de pesquisa 

foram consideradas inclusive eles mesmos delinearam melhores clarezas. 

Todos os sujeitos envolvidos foram identificados por letras alfabéticas a fim de 

preservar o anonimato e deflagrar maior confiabilidade. No decorrer foi necessário o retorno ao 

campo e aos referidos indivíduos para fins de dirimir dúvidas e/ou questionamentos. 

Todo um protocolo de pesquisa foi seguido nos moldes preconizado por Yin (2005). 

Como a maior parte da geração dos dados foram primários os quais registrados por meio do 

bloco de campo, aplicativos de mensagens de textos e de vídeo, a adoção da análise de conteúdo 

foi inevitável. Foram descritas as categorias de análise e subcategorias relacionadas a vendas, 

gastos comerciais, gastos administrativos, orçamento de gente, projeção dos demonstrativos 

financeiros. Tais categorias e subcategorias foram alocadas nas planilhas Excel e procedidas 

mensurações estatísticas. 

O período da investigação contemplou um espaço temporal entre novembro de 2018 até 

meados de setembro de 2020. As simulações iniciaram em janeiro de 2019. 
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A identificação dos sujeitos de pesquisa está contemplada no Quadro 1 com os 

respectivos instrumentos de registros e o tempo demandado. 

 

Quadro 1. IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS DE PESQUISA, TIPO DE REGISTRO E MINUTAGEM 

SUJEITOS DE PESQUISA TIPO DE REGISTRO MINUTAGEM 

Diretor Comercial Bloco de campo 40/30/20 

Diretor Administrativo Bloco de campo 50/33/37 

Diretor Comercial de Veículos Novos Bloco de campo 50/45/30/20 

Diretor Comercial de Veículos Seminovos Bloco de campo 40/50/30/25 

Gerente Comercial de Veículos Novos Bloco de campo/AMT 50/40/34 

Gerente Comercial de Veículos Seminovos Bloco de campo/Papel Avulso 20/30/25/40/30 

Vendedor de Veículos Novos 1 AMT 30/30/40 

Vendedor de Veículos Novos 2 AMT 25/30/45 

Vendedor de Veículos Seminovos 1 Bloco de campo 35/40/30 

Vendedor de Veículos Seminovos 2 Papel avulso 30/25/25 

Chefia Administrativa de Veículos Novos Bloco de campo 40/20/25/30 

Chefia Administrativa de Veículos Seminovos Bloco de campo 20/25/35/42 

Gerente Operacional de Peças e Serviços Email 20/15/25/30 

Chefe de Oficinas e Serviços AMT 40/65 

Gerente Financeiro Bloco de campo 30/30/20/15/20/35/15 

Contador Bloco de campo 40/50/30/35/45/20 

Tesoureiro Bloco de campo /AMT 30/40/50/45/25/30/30 

Chefe de Pessoal Bloco de campo 50/55/40 

Chefe de RH Bloco de campo 40/30/20/25/36 

Chefe de Tecnologia de Informação Bloco de campo 40/40/35/50 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O campo empírico de estudo é uma empresa que pertence a um grupo cuja característica 

é essencialmente familiar. Surgiu no fim da primeira metade da década de 60 movido por um 

instinto de sobrevivência e somado a certa dose de sorte.  

O grupo é constituído de 7 empresas. A cúpula é constituída pelos próprios genitores 

com características significativamente paternalistas. Juntamente com eles são 71 pessoas no 

Grupo. Há ainda empresas terceirizadas de assessoria jurídica, segurança privada, um provedor 

de serviços de rede móvel e uma organização prestadora de serviços de telefonia e câmeras de 

segurança. 

Alguns pontos fracos capturados pela observação são: a) processo seletivo as vezes com 

base em indicações ou amizade; b) a política de cargos e salários ainda se encontra em processo 

de consolidação havendo algumas distorções pontuais. c) as decisões usualmente são 
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impactadas pela procrastinação; d) o planejamento fiscal, tributário e trabalhista é carente de 

maior de controle e execução; e) comunicação interna deficiente; f) defasagem de modelos de 

veículos oferecidos pelas montadoras e g) a política de preços praticada pela empresa se perfila 

incompatível com o mercado: preços elevados diante de produtos similares.  

Vale, no entanto, salientar os pontos fortes; a) boa localização; b) reconhecimento do 

publico para com os produtos; c) fidelidade dos consumidores; d) pagamento em dias dos 

salários, férias e 13º e e) recolhimento exato de todos os encargos trabalhista f) lisura nas 

negociações g) origem e procedência dos produtos h) garantia superior da maioria do 

concorrentes i) por se tratar de um grupo econômico de grande vulto eles conseguem comprar 

em maiores quantidades e assim reduzir alguns e barganhar melhores condições de preço e 

pagamento. 

 

Fluxos financeiros no ambiente do estudo 

Para entender o funcionamento da concessionária recorreu repetida vezes aos indivíduos 

do segmento contábil financeiro pois nem sempre as explicações eram suficientes dentro de 

uma lógica organizacional. A Figura 1 resgata o percurso das origens do fluxo de dinheiro 

conforme as rotinas existentes e sua concepção teve como inspiração os achados de Morgado 

(2006). 

Figura 1 – OS PROCESSOS NO CONTEXTO DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS EM ESTUDO 

 

  Fonte: Pesquisa de campo e baseado em Morgado (2006) 
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O teor da Figura 1 é chave para se materializar a lógica de um plano orçamentário. 

Identificar os centros geradores de gastos e receitas e a partir do mesmo proceder um esboço de 

ação de projeção. 

Exatamente como preconizado por Morgado (2006), os fluxos de tesouraria se 

restringiam a exibir saldos bancários, contas a pagar e contas a receber. Foi constatado a falta 

dados sobre negociações em andamento (propostas de veículos, ordens de serviço abertas, com 

peças e mão-de-obra aplicadas, pedidos de peças) e dos pedidos para fornecedores (Fábrica, 

consumo dentre outros), os quais espelhando valores sensivelmente significativos no fluxo. 

Observou-se ainda, qualificação dos volumes de recebíveis (negociado, em cobrança 

amigável, jurídico). No controle de contas correntes, em muitos casos, são tratados apenas os 

saldos e a movimentação, faltando detalhes importantes como o tipo de aplicação, taxas 

praticadas, vencimentos, limites para citar os principais. 

 

Identificação das peças orçamentárias do desenho do plano 

A montadora é o impulso inicial. É ela o elo inicial das bases orçamentárias do volume 

de vendas. Os dados fornecidos são determinantes na configuração do suborçamento de vendas. 

Usualmente a projeção deve incorporar modelos de automóveis sem o devido apelo comercial 

no mercado local. O que aparentemente poderia contrariar a lógica orçamentária. 

No entanto, do ponto de vista de gestão é uma oportunidade de pôr a prova o tino 

comercial da própria equipe comercial da Concessionária. No âmbito estratégico a 

Concessionária ao realizar as vendas de tais modelos de automóveis de baixo apelo comercial, 

adquirem um status melhor posicionado em negociações futuras. 

No auge da pandemia, o setor de Oficina e Peças alcançaram o patamar percentual de 

98% do faturamento. 

No tocante aos principais clientes do setor público sobressaem o governo federal e o 

estadual. No âmbito federal destaca a Polícia Federal na aquisição de carros e no estadual os 

órgãos do Comando Tático Motorizado (COTAM), na compra de motos para o Raio e o 

Comando Tático Rural (COTAR) na aquisição de carros. O volume de receitas é acompanhado 

pelas metas estabelecidas dos respectivos setores e são mensuradas considerando duas bases: 

a) a quantidade de vendas e prestação de serviços realizados no mês anterior e sempre buscando 

incremento nos referidos números; e b) a média ponderada do acumulado nos 12 meses 

anteriores. 

Os controles da massa de recursos originados das vendas físicas de automóveis e 
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prestação de serviços são formatados conforme esquema objeto da Figura 1. Todo o desenho 

orçamentário teve como pilastra o conteúdo da referida Figura. Ainda que não se tenha um 

plano orçamentário como parte do arsenal gerencial da Concessionária, o segmento 

administrativo cuja função lida com o cerne da referida Figura, concentra dados necessários 

para os atuais gerentes vislumbrarem uma ideia de futuro próximo de suas ações na área de suas 

responsabilidades. Como não há resquícios de lógica orçamentária no ambiente em estudo, a 

demanda gerencial na unidade é pontual, fragmentada, dispersa e difusa apesar de ser uma área 

catalisadora de dados capaz de proporcionar robustez ao esquema orçamentário traçado. 

O rol dos gastos é cadastrado no sistema de contas a pagar com a maior antecedência 

possível quer de natureza variáveis como as fixas. Se encontram nesse conjunto a provisão de 

férias, o décimo terceiro, as causas trabalhistas e os processos de clientes. As despesas 

identificadas no ambiente contemplam os seguintes percentuais aproximados em ordem de 

destaque: a) Folha de pagamento e encargos: 35% a 45% b) Impostos sobre vendas, circulação 

de mercadoria e prestação de serviços: 20% a 30%; c) Energia, água, aluguéis, IPTU, licenças, 

alvarás, depreciação e manutenção: 4% a 8%; d) Encargos financeiros e estoque: 0,99% a 3% 

e e) Taxa de propaganda sobre pedidos realizados com prelo de nota líquido de impostos: 1%. 

Há ainda algumas imposições por parte da montadora para manter a bandeira, cuja 

implicação redunda em gastos, quais sejam: a) Manter e atualizar o layout do showroom da 

concessionária; b) Padrão de atendimento com severas multas a partir de um percentual definido 

de reclamações da clientela; c) Programa de capacitação da montadora destinada a equipe de 

mecânicos de forma a se especializarem nos lançamentos de novas marcas. Os gastos com 

deslocamentos, hospedagens e alimentação é de responsabilidade exclusiva da própria 

Concessionária; e d) Todos os produtos e insumos são adquiridos por empresas definidas e 

homologadas pela montadora. 

No que diz respeito à formação dos estoques, a montadora mensalmente repassa o leque 

de carros novos a serem adquiridos sob uma quantidade mínima. 

Após uma análise do Departamento Comercial é enviada uma contraproposta ao 

quantitativo de veículos desejados. Algumas das mercadorias por apresentarem baixo giro, a 

montadora oferece uma lucratividade maior para que o mesmo não permaneça no pátio da 

fábrica. 

O prazo de pagamento dos veículos recebidos após entrega do caminhão-cegonha é de 

45 dias uteis. A taxa média de juros por atraso no pagamento é em torno de 0,79% ao mês a 

1,89% ao mês. Nos veículos importados há um acréscimo sobre a variação cambial. 

A partir das recém discussões, a Figura 2 explicita as peças orçamentárias desenhadas 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 664



e simuladas no ambiente de investigação. 

Figura 2.  PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS CONSTITUINTES DO PLANO ORÇAMENTÁRIO ESBOÇADO 

 

    Fonte: Pesquisa de campo 

O orçamento referente ao corpo de funcionários envolve 70 pessoas e o mesmo não se 

encontra representado na Figura 2. No entanto, vale mencionar que o setor de Gestão de Pessoas 

deve se responsabilizar na condensação desse orçamento específico já que implicitamente se 

encontra no orçamento de mão de obra direta (MOD) e nos orçamentos de vendas e 

administrativo. Aqui se distribuem os executivos e funcionários da área comercial e 

administrativo.  

Avaliação do plano orçamentário esboçado 

Na avaliação do plano orçamentário traçado, foram definidas sete variáveis a serem 

detectadas no processo de simulação consoante o Quadro 2. A variável erro se refere a qualquer 

falha no âmbito da própria planilha como por exemplo as fórmulas, a inserção de dados como 

no contexto de onde se originam os dados e estes se perfilam como inexatos, erro de cálculo, 

incorreções. 

A variável dados inconsistentes, está relacionado a incoerência, discrepância e falta de 

incongruência. Já a variável dados repetidos, abarca o sentido de tornar a vir. São variáveis 

detectadas em duplicidades. 

A variável dados mal interpretados se refere a incompreensão de sentido o que 

contrapõe com a variável dados dúbios, cujo sentido é compreensível, porém de diferentes 

formas. Tem diferentes interpretações tornando ambíguo.  
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A variável dados indisponíveis, implica dados não apresentados, cuja captura requer 

um tempo menor como maior, formando uma amplitude a qual quanto mais extenso maior a 

demora de que esteja explicito. Isso aqui é a definição do variável tempo demorado de captura. 

No percurso dos 21 meses de simulação do plano, o tempo de colhimento de dados 

prevaleceu em 61,9% dos meses. Uma variável cujo controle dependerá do grau de 

entrosamento entre as unidades departamentais.  

 

Quadro 2. VARIÁVEIS DE DESEMPENHO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO DESENHADO 
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  Fonte: Pesquisa de campo 

 

No tocante aos erros, compondo um percentual de 42,9%m se perfila fortemente intenso 

nos meses iniciais por cota da a paulatina familiaridade das rotinas existentes, as quais em 

alguns momentos, das as interpretações de baixas compreensões, inconsistências e 

indisponibilidade induziram aos erros. Tanto que os percentuais na janela temporal de 

simulação se igualaram a 28,6%. 

No período da pandemia, de acordo com o teor do Quadro 2, o advento da crise sanitária 

serviu como prova promissora de quão robusta é a configuração orçamentária. Os dados 

inconsistentes e mal interpretados não se evidenciaram, persistindo, todavia, os dados de 

natureza dúbia, a indisponibilidade de dados e aqueles que se repetem. Indicando aqui, uma 

falta de aderência entre os segmentos organizacionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A investigação objeto deste documento questionou como a lógica orçamentária se 

encaixa na estrutura do negócio de uma concessionária de veículos? 
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A priori tinha como hipótese que 3 unidades se constituía o centro de lucros, quais 

sejam: o setor comercial, o setor de oficinas e o setor de vendas de peças. O sistema de 

informação contábil financeiro dever-se-ia tomar parte importante no contexto fornecendo 

subsídios importantes para formatar as atividades de geração de receitas. 

Mas em se tratando do modelo de negócio de uma concessionária que alia venda de 

carros novos e carros seminovos, a montadora parece dominar a condução estratégica. O plano 

orçamentário da concessionária dever-se-ia ser uma extensão das diretrizes orçamentárias da 

fábrica. O que não se configura na prática. 

Tudo indica uma concepção de desafios gerenciais a serem esboçada pela própria equipe 

gerencial da Concessionária. A literatura disponível apresenta as dificuldades de 

implementação e falhas na gestão orçamentária sem detalhar como construir um plano 

orçamentário no referido contexto empresarial. 

Como parte da equipe de funcionários do cenário de pesquisa sempre observou quão 

amadora era a visualização de futuro entre os executivos. Tudo parecia tomar decisões mediante 

“sensações” capturadas nas redes sociais, na internet, na mídia eletrônica e estabelecidos uma 

certa zona de conforto. 

Ao esboçar o desenho orçamentário foi explicitado quais as unidades solidificariam uma 

lógica de projeção das atividades operacionais e financeiras. No percurso da concepção e 

simulação pode-se inferir que: 

1 – As pessoas na linha de decisão perfilam uma certa aversão aos artefatos gerenciais 

dados o imediatismo requerido pela cúpula administrativa; 

2 – O plano orçamentário desenhado subsidiaria às negociações em torno das captações 

de veículos novos enviadas pelas montadoras inclusive modelos de baixo apelo comercial; 

3 – A estrutura de gastos requer uma maior atenção do ponto de vista de difusão entre 

as equipes da Concessionária. Embora os centros de lucros: comercial, oficina e peça catalisam 

concentração por parte da cúpula administrativa por serem os condutores das receitas, os 

mesmos originam gastos significativos. Inclusive rotulá-los como centros de lucros é um 

equívoco. Pois tais unidades são progenitoras do volume de fluxos de receitas; 

4 – Apesar dos esforços dos executivos chaves: Gerência Comercial de Veículos Novos; 

Gerência Comercial de Veículos Seminovos e Gerência Operacional de Peças e Serviços, o 

desenho orçamentário requer uma melhor integração para fins de aglutinação e consenso de 

dados; 

5 – O receio de contrariar a cúpula administrativa se configura um desafio a ser 

enfrentado pelos executivos. O plano orçamentário esboçado permite uma síntese rápida 
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quando de sua montagem: projeção do lucro, a situação da tesouraria, o patrimônio líquido 

futuro e principalmente os gastos provocadores de redução do resultado líquido. São variáveis 

determinantes e feedbacks instantâneos na formação da representação mental da Presidência e 

seus executivos. 

6 – Contrariando Silva et al. (2016), a ideia conceitual de Orçamento de Capital é difusa 

por parte dos gestores. Como usualmente a aquisição do ativo na categoria da referida 

modalidade orçamentária é adquirido de forma intuitiva, baseada em conversas de outras 

referenciais, consultas em páginas eletrônicas e discussões esparsas entre os pares e cúpula, o 

instrumental orçamentário é totalmente descartado. Como expressa um deles: 

“[...] aqui sabes muito bem que temos que 

sermos ágeis. Não dar para perder tempo com firulas 

acadêmicas. Surgiu a necessidade e dependendo da 

abordagem junto à diretoria, imediatamente já se 

providencia um contato de amizades e adquire o bem”. 

Mesmo diante do depoimento cuja chance de reafirmar práticas modernas de gestão de 

equipe e fornecedores sejam mínimas ou quase nulas, o desenho orçamentário esboçado é uma 

contribuição pragmática para a Concessionária reagir. 

7 – A despeito de riscos de erros e retrabalhos, o uso das planilhas de Excel se encaixa 

de forma apropriada à configuração orçamentária delineada. 

Limitação do estudo 

Como pesquisador integrante da paisagem de pesquisa possivelmente viés emocionais 

constituíram empecilhos na captação dos dados, por mais consciente e cuidados que tenha 

imprimido: preocupação em preservar a imagem da empresa, manter a integridade dos sujeitos 

de pesquisa abordados e resguardar o compromisso ético não só no âmbito da Ciência como no 

profissional. 

Outra restrição inerente a este estudo está relacionada ao estudo de caso em si. Dada as 

suas peculiaridades não se é possível extrapolar para uma amplitude maior da realidade, 

servindo tão somente para um basilar referencial. 

Estudos futuros 

Seria interessante replicar o plano orçamentário concebido em um outro ambiente para 

fins de comparação e robustez. 
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CAPÍTULO 43 
 

JUSTIÇA RESTAURATIVA E VITIMOLOGIA DA AÇÃO 
COMO MECANISMOS DE CONTENÇÃO DA VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 
Adson Santana Lima e Larissa Raielly Jerônimo Félix 

 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo pesquisar a contribuição da 
Justiça Restaurativa e do ativismo da vítima para o controle da violência 
doméstica e familiar contra a mulher a partir de uma pesquisa exploratória. 
Diante dos elevados números de vítimas de violência de gênero, em âmbito 
doméstico e familiar, é importante trabalhar a temática e buscar formas de 
contenção por intermédio de métodos já estudados e que denotam eficácia. 
A Justiça Restaurativa busca que, por intervenções de diálogos, reflexões e 
reparações, haja resoluções de problemas sem a necessidade de restringir a 
liberdade dos indivíduos. A nova vitimologia estuda a ancestralidade do 
engajamento da vítima na persecução penal a fim de dirimir a vitimização. A 
medida protetiva de reeducação, já inserida na legislação pertinente à 
violência doméstica e familiar, traz novos ares quanto à necessidade de se 
reeducar o agressor, com o contributo de distanciá-lo da reincidência. Desse 
modo, como perspectiva de pesquisa, a compreensão e inclusão da vítima no 
processo penal é baseada em mecanismos de resolução de conflitos que 
tendem a ser o modelo consensual de justiça e a participação das vítimas no 
processo penal em razão dos direitos básicos previsto em leis, incluindo a 
reparação de danos. 
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INTRODUÇÃO  

 

O artigo 5º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) define violência doméstica e 

familiar contra a mulher como "qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial" (BRASIL, 

2006).  

          Apesar das evoluções com o advento da Lei Maria da Penha, pode-se dizer que a lei ainda 

carece de efetividade para que atinja seu real objetivo. Em busca de uma solução para essa 

problemática, o método da Justiça Restaurativa tem apresentado grande potencial para o 

combate à violência contra a mulher. Este modelo se contrapõe ao retributivo, ao qual busca 

apenas a punição do agressor, negligenciando as particularidades emocionais da vítima e de 

todos os envolvidos no conflito. 

Renato Sócrates Gomes Pinto (2005) conceitua a justiça restaurativa como "um 

processo estritamente voluntário, relativamente informal, com a intervenção de mediadores, 

podendo ser utilizadas técnicas de mediação, conciliação e transação para se alcançar o 

resultado restaurativo, objetivando a reintegração social da vítima e do infrator.  

A Justiça Restaurativa contribui para soluções pacíficas no quadro da violência 

doméstica. Os momentos de diálogo e reflexão buscam que o homem autor de violência tome 

consciência do erro e não volte a praticá-lo, além de promover uma reestruturação nas relações 

quebradas entre vítima e agressor.  

No século XX, a figura da vítima passou a ser um objeto de preocupação do sistema 

penal, evoluindo-se até chegar à atualidade com uma perspectiva de participação da vítima no 

processo de persecução penal, com o fito de pacificar o conflito que a vitimou. As vítimas são 

elemento chave para a justiça, e a contínua privação de conflitos do estado acaba por 

enfraquecer, em última análise, o papel que deveria ser usado como forma de comunicação, 

participação e resolução de casos específicos para proteção da vítima. 

Nesse limiar, importantes institutos no nosso ordenamento jurídico brasileiro 

possibilitam a percepção do protagonismo da vítima, como, por exemplo, a Lei 9.099 de 26 de 

setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), que instiga a justiça 

consensual por meio de alternativa a privação de liberdade, e a Lei 9.807 de 13 de julho de 

1999, criando mecanismos de proteção às vítimas e testemunhas. Ademais, ainda submerso ao 

âmbito legislativo, diversas atualizações, inclusive na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), 

mostraram a necessidade de participação da vítima na persecução penal. 
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Essas legislações pertinentes à redescoberta e protagonismo da vítima no processo 

penal, segundo Maria Helena D’Arbo Alves de Freitas (2011): 

[...] passou a prever medidas afirmativas de assistência e proteção a ela, além 

da tutela de seus direitos e interesses. São medidas de natureza econômica, 

que visam possibilitar a satisfação dos danos sofridos de forma mais efetiva; 

de natureza política, preconizando a adoção de medidas assistenciais e 

proteção em seu favor; e, de natureza processual, valorizando a sua 

participação na persecução penal em juízo. 

Nesse cerne, por meio de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, baseada 

em dados secundários, passaremos a tratar à frente como a Justiça Restaurativa e a participação 

ativa da vítima na persecução penal podem abrandar a violência doméstica e familiar de que 

trata o texto da Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). 

 

DEFININDO JUSTIÇA RESTAURATIVA A PARTIR DA PERSPECTIVA DE 

HOWARD ZEHR. CAMINHOS PARA UMA EFETIVA PACIFICAÇÃO DAS 

RELAÇÕES DOMÉSTICAS 

 

A Justiça Restaurativa identifica as pessoas como vítimas e preocupa-se com as 

relações interpessoais dos envolvidos. As consequências das ofensas são igualmente levadas a 

danos pessoais, sendo assim, o crime será uma violação de relacionamentos. Ao ver da Justiça 

Retributiva, o crime gera o simples dever de punir o autor. Todavia, a justiça deve englobar 

todos os que são atingidos diretamente no conflito, como a vítima, o agressor, a família e por 

vezes, a comunidade, para que se busque uma solução eficaz que gere na busca de soluções que 

promovam mudança. (ZEHR, 2010) 

É certo que o crime prejudica a vítima, mas não se pode ignorar as consequências e 

agravos que recai ao autor. A tendência para o crime surge, muitas vezes, devido a diversos 

fatores internos e externos na vida do indivíduo como sofrer abusos na infância, abandono por 

parte dos pais, má formação escolar, essa carência de habilidades e formação que 

possibilitariam um emprego e novas oportunidades para uma vida digna. “Para eles o crime é 

uma forma de gritar por socorro e afirmar sua condição de pessoa. Em parte, prejudicam os 

outros porque foram prejudicados. E não raro são prejudicados ainda mais pelo sistema 

judicial.” (ZEHR, 2010)  

Para Zehr (2010), a justiça deve ser restauração. A retribuição por si só é um ato tão 

lesivo quanto o próprio crime. A justiça restaurativa vem para reparar os danos causados e 
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apontar a cura. É evidente que a cura não poderá ser total, mas uma pequena mudança que seja 

contribui para uma evolução significativa na vida do indivíduo. Essa cura abrange vários 

aspectos: minimiza os efeitos causados pelo crime, ressignifica a vida da vítima e incentiva o 

agressor a mudar.  

“Nós vemos o crime através da lente retributiva. O processo penal, valendo-se desta 

lente, não consegue atender a muitas das necessidades da vítima e do ofensor. O processo 

negligencia as vítimas e fracassa no intento de responsabilizar os ofensores e coibir o crime.” 

(ZEHR, 2010)  

Na justiça tradicional, a vítima e autor situam-se em uma área como adversários. Já a 

Justiça Restaurativa busca dar um novo significado quanto ao lócus em que se situam a vítima 

e o ofensor, como de cooperação para que busquem um resultado almejado por ambos. 

(OLIVEIRA, 2019) 

A Justiça Restaurativa traz uma reflexão que importa a todos nós. Ela mostra a 

importância da cooperação para promover a justiça, isso vai além de aplicar medidas para se 

alcançar um resultado pretendido, mas transformar as bases ideológicas e socioculturais da 

própria sociedade, buscando um modelo de justiça que perceba a importância do outro. 

 

NOVA VITIMOLOGIA E ATIVISMO DA VÍTIMA NO DIREITO PENAL E NO 

PROCESSO PENAL 

 

A vitimologia vem, desde os seus estudos iniciais, se modificando, transparecendo não 

somente a classificação de vítima ou a sua influência para a execução do ato criminoso, mas 

objetivos que vão bem além.  A vítima nos primórdios da civilização até o fim da Idade Média 

detinha o comando do sistema de vingança privada. Logo após, esta deixou de possuir tal 

comando em suas mãos, pois o estado passou a exercer o jus puniendi, sendo a vítima 

considerada nesse momento apenas como coadjuvante. Somente em meados do século XX, a 

vítima voltou a ter o seu papel no cenário penal e processual penal. 

A nova vitimologia busca, inicialmente, redescobrir a vítima como agregada à prática 

delitiva, dando-se por necessária a participação para apuração de toda a conjuntura, 

consequentemente, valorando mais profundamente a situação vitimal (VASCONCELOS, 

2018).  

Nesse viés, a vitimologia tem por benemerência alinhar um novo panorama no estudo 

do ativismo da vítima nas ciências criminais, corroborando com atualizadas soluções 
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dogmáticas para o direito penal e o processo, uma vez que transcende a linha de estudo da 

criminologia, que se restringia ao crime o delinquente e a pena (CORDEIRO, 2014). 

O redescobrimento da vítima influi em uma diversidade de aspectos da política 

criminal, como exemplo a redução da vitimização por meio do estudo do comportamento do 

ofendido em relação ao crime, assim como a melhoria na instrução criminal. Quando a vítima 

é respeitada e aparece como sujeito de direitos, acaba corroborando com as investigações. Desse 

modo, essas tendências devem ser seguidas pela política criminal no Brasil (JORGE, 2005) 

Outrossim, a nova vitimologia apresenta como ideia essencial a necessidade de 

anteparo ao indivíduo vitimizado e que acaba por padecer de danos consequentes de um ato 

ilícito, integrando o dano psicológico (OLIVEIRA NETO, 2019).  

Após a Segunda Guerra, foi ascendente a preocupação acerca de tratativas normativas 

que assegurem a dignidade da pessoa humana. Nesse limiar, é clarividente a relação que existe 

entre os direitos das vítimas e os direitos humanos (KOSOVSKI, 2003-2004). Nesse ínterim, a 

Vitimologia Radical possui ligação entre a vitimologia e os direitos humanos, uma vez que, 

segundo Vasconcelos (2018) apud Rob Mawby e Sandra Walklate, essa corrente vitimológica 

sob influência da Criminologia Radical tem sua preocupação focada “as vítimas das forças 

policiais, as vítimas da guerra, as vítimas do sistema correcional, as vítimas da violência do 

Estado, as vítimas da opressão de qualquer tipo”. 

Concernente à função do direito penal e processo penal, pode-se enfatizar, segundo o 

grande Eugenio Raul Zaffaroni (2005, p. 102 et seq.), que estes uma vez que são mecanismos 

programadores do exercício da racionalidade do poder punitivo, tendem a operar com o intuito 

de reprimir o poder punitivo. Desta feita, é de clareza solar a importância da participação ativa 

da vítima no processo penal, a fim de engendrar medidas e mecanismos “descarcerizadores, 

despenalizadores, desinstitucionalizadores, abolicionistas e diversificadores” (CORDEIRO, 

2014). 

Trazendo ao plano legislativo, o Brasil, atualmente, conta com legislações que ensejam 

o protagonismo da vítima. Em primeira mão, pode-se trazer a paira, a Lei nº 9.099/95, que 

institui os Juizados Penais Especiais Criminais e estimula a Justiça Consensuada, por meio de 

alternativas à prisão. Desta feita, portando essa legislação ênfase à participação do ofendido na 

solução do conflito e eventual compensação dos danos (medidas despenalizadoras), reparando-

o (FREITAS, 2011). 

A Lei nº 9.807/99, também pertinente à proteção à vítima, instituiu o Programa Federal 

de Assistência a Vítimas e a Testemunhas ameaçadas, a lei prevê em seu art. 7º, inciso V, ajuda 

financeira mensal para que a vítima ou testemunha que correm risco e encontram-se 
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impossibilitadas de trabalhar ou não possuem qualquer fonte de renda, possam prover da 

subsistência própria e/ou familiar (FREITAS, 2011). 

 Portanto, é perceptível a necessidade do ativismo da vítima na persecução penal, 

uma vez que, conforme leciona Aline Pedra Jorge (2014), tem-se uma redução da vitimização 

e possível contribuição para a investigação no decorrer processual. 

 

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO BRASILEIRO E O 

PARADIGMA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO DIQUE DE CONTENÇÃO 

 

Não é de hoje que as mulheres são tratadas com desigualdade. Tal problema ocorre 

desde os primórdios da humanidade, e no Brasil não é diferente. A violência contra a mulher 

está enraizada na sociedade devido à presença de fatores sociais e culturais já pré-estabelecidos. 

Desde cedo, a mulher é ensinada a ser submissa ao seu marido e a ser a principal responsável 

pela criação e educação dos filhos. São características comuns que desde cedo colocam a 

mulher a nível diferenciado de desigualdade.  

A problemática da violência contra a mulher apresenta inúmeros desafios para que se 

chegue à uma solução eficaz. Apesar do advento da Lei Maria da Penha, que estabeleceu formas 

de combate para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de garantir as 

chamadas medidas protetivas de urgência, pode-se dizer que diante do cenário brasileiro de 

violência contra a mulher, a lei carece de maior efetividade.  

De acordo com dados divulgados por meio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(FBSP), os casos de feminicídio elevaram 22,2% entre março e abril deste ano, em 12 estados 

do país se comparado ao mesmo período do ano passado. Ainda, o número de denúncias em 

abril deste ano apontou um aumento de 37,6% quando se iniciou a quarentena no país.  

Segundo o relatório da ONU (Organizações das Nações Unidas) intitulado "A sombra 

da pandemia: violência contra mulheres e meninas e covid-19" ressalta acerca da preocupação 

em virtude do crescimento significativo da violência contra a mulher ocorrido durante a 

pandemia por conta do isolamento domiciliar.  

Nessa perspectiva, nota-se que a Justiça Criminal por si só não é eficaz para o combate 

à violência contra a mulher, por isso espaços que trabalham com fatores externos, intervindo na 

convivência do casal e internos, referentes à maneira de pensar e agir do indivíduo, têm grande 

potencial para gerar soluções positivas.           

Com o incentivo à reeducação do autor da violência por meio da aplicação da Justiça 

Restaurativa, busca-se romper o ciclo da violência. Trabalhar com homens autores de violência 
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juntamente com uma equipe especializada que compõem a rede protetiva é essencial para 

informá-los sobre os direitos das mulheres, a importância de seus papéis na sociedade e dentro 

da relação conjugal numa tentativa de desconstruir o machismo. (MANSSUR, 2018). 

Inclusive, a indicação de grupos reeducativos para homens autores de violência 

apresentou-se nas Recomendações Gerais e Diretrizes da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres do Governo Federal: 

Os grupos para homens autores de violência deverão contribuir para a 

conscientização dos agressores sobre a violência de gênero como uma 

violação dos direitos humanos das mulheres e para a responsabilização desses 

pela violência cometida, por meio da realização de atividades educativas e 

pedagógicas que tenham por base uma perspectiva de gênero. A ação poderá 

ainda contribuir para a desconstrução de estereótipos de gênero, a 

transformação da visão de uma concepção hegemônica de masculinidade e o 

reconhecimento de novas masculinidades (BRASIL, 2008).  

Ademais, pode-se ressaltar que, ao abrir espaço para a voz da mulher vítima de 

violência, irá contribuir para aumentar a sua confiança e diminuir o seu medo diante de decisões 

a serem tomadas, como abrir mão da relação ou até mesmo denunciar o seu parceiro. Além 

disso, um amplo debate e reflexões abrem a mente da mulher para que possa identificar atos de 

violência que por vezes se mostram camuflados.  

Como enuncia Letícia Doretto Aguiar: “Elas enxergaram a violência psicológica como 

brincadeiras de mal gosto diante do corpo modificado após o parto; e violência sexual como 

desejos mais exacerbados pelo ‘instinto do homem.” E ainda, “Para acabar com a violência é 

preciso cuidado diferenciado para essas mulheres. Dar espaço e permitir que elas se sintam 

seguras para falar do assunto. O principal é fazer com que elas reconheçam que estão sendo 

violentadas.” ressalta. 

Há casos em que a mulher não deseja o cárcere para o seu companheiro, mas apenas 

uma pequena intervenção no seu convívio familiar, logo, ao prosseguir com a ação penal, 

poderá gerar problemas ainda maiores, como a efetiva desestruturação familiar em meio a 

tamanho conflito, e ainda subsistindo o  problema desde o núcleo. 

Ainda, o trabalho em grupo ajuda a identificar as necessidades pessoais da vítima e do 

agressor, como, por exemplo, seus níveis de abalo emocional, fragilidades, traumas. Cada 

necessidade deve ser trabalhada de maneira individual e encaminhada a tratamentos específicos. 

As atividades desenvolvidas em grupo buscam dar novas oportunidades de mudança 

para que os ofensores tomem consciência do comportamento violento que é praticado e se 
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comprometam a mudar e construir novas relações com suas parceiras, baseando-se no diálogo 

e ajuda em conjunto.  

Sua prática possibilita uma grande evolução na vivência familiar, de modo que ajude 

a cessar os comportamentos violentos com suas parceiras. Reeducar o homem autor de violência 

significa não tão somente proteger a vítima, mas todos os que convivem ao seu lado como os 

filhos e o restante da família. 

Todavia, verifica-se que a sociedade passa por um processo de manipulação em que 

os indivíduos se sentem pressionados a seguir um padrão de comportamento consolidado e na 

maioria das vezes prejudicial, deste modo, a justiça restaurativa é capaz de ressignificar tais 

situações, ante o diálogo e a consciência dos atos, principalmente no caso da violência 

doméstica contra a mulher. O programa da justiça restaurativa tem como foco não apenas barrar 

os casos de reincidência, mas sobretudo os seus resultados que atingem os cidadãos. A 

importância da justiça restaurativa é de completar as lacunas das necessidades emocionais e 

interpessoais dos envolvidos no conflito. Isso seria a peça final para uma sociedade saudável. 

(JESUS, 2005)  

 

MEDIDA PROTETIVA DE REEDUCAÇÃO DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA 

PENHA) NO CONTEXTO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA E DA NOVA 

VITIMOLOGIA 

 

Diante das inovações no âmbito da Lei Maria da Penha, surgem as medidas protetivas 

de urgência, previstas entre os artigos 18 e 24 da lei supramencionada, sendo estas, 

hodiernamente, as medidas mais próximas do acesso às mulheres vítimas de violência 

doméstica, que buscam a guarida estatal, solicitando ao poder judiciário proteção, com a 

finalidade de manter a sua integridade sexual, psicológica, física, patrimonial e moral (PIRES, 

2011).  

Todavia, tais medidas protetivas possuem apenas a faculdade de proteger a mulher 

agredida, não punindo o atroz ou efetuando qualquer providência que, com efeito, possa 

prevenir a ocorrência dos episódios trazidos com contingência ao judiciário, inclusive pelo 

modo com que se trata a violência contra a mulher, levando o agressor a acreditar, muitas vezes, 

que suas ações não são consideradas violentas. 

Em contrapartida, uma vez que garantida a possibilidade da vítima se retratar quanto 

ao evento danoso do agressor, observa-se a ocorrência constante deste ato, pois numerosas 

vezes aquela encontra-se em situação de dependência deste (ALMUDENA; SILVA, 2015). 
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Notadamente, a privação da liberdade do agressor nos casos de violência no âmbito 

doméstico tendem apenas a punir minimamente o infrator pela desobediência à medida 

protetiva, não o responsabilizando pela violência ou reeducando este frente à violência de 

gênero, a fim de que não mais aconteça por parte do agressor. Nesse cerne, muitas mulheres 

procuram a proteção do estado apenas para descontinuar a violência incontinente, não buscando 

a reeducação do agressor (PIRES, 2011). 

A Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) prevê em seu artigo 35, inciso V, ipsis litteris, 

“Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no 

limite das respectivas competências: [...] V - centros de educação e de reabilitação para os 

agressores.” (BRASIL, 2006). Ademais, a mesma lei em seu artigo 45 aditou o parágrafo único 

ao artigo 152 da Lei de Execução Penal, in verbis, “Art. 152. [...] Parágrafo único. Nos casos 

de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório 

do agressor a programas de recuperação e reeducação.” (BRASIL, 1984). 

Ainda, no limiar legislativo, ultimamente, fora sancionada a Lei 13.984 de 3 de abril 

de 2020, alterando o art. 22 da Lei Maria da Penha, estabelecendo como medidas protetivas de 

urgência a “frequência do agressor a centro de educação e de reabilitação e acompanhamento 

psicossocial” (BRASIL, 2020). Ato contínuo, defronte de tais atualizações legais, evidencia-se 

agora a imposição de reeducação ao agressor como medida protetiva de urgência, restando 

possível conforme leciona Valéria Diez Scarance Fernandes (2015), a identificação e 

desconstituição de fatores e conceitos errôneos que levam o agressor a praticar a violência de 

gênero, com o fito de dar efetividade a um processo de proteção. 

A imposição de medida restritiva de direitos, que leve o agressor a 

conscientizar-se de que é indevido seu agir, é a melhor maneira de enfrentar a 

violência doméstica. Só deste modo se poderá dar um basta às diversas formas 

de violência cometidas contra a mulher de forma tão reiterada e há tanto 

tempo. Ninguém duvida que a violência doméstica tem causas culturais, 

decorrentes de uma sociedade que sempre proclamou a superioridade 

masculina, assegurando ao homem o direito correcional sobre a mulher e os 

filhos (DIAS, 2007). 

Nesse cerne, é perceptível que, balizado com as penalidades previstas na Lei 11.340/06 

ou medidas protetivas de urgência, a imposição de comparecimento do agressor a centros de 

reabilitação pode ser considerada a melhor medida para que se atinja uma maior efetividade das 

faculdades da Lei Maria da Penha (PIRES, 2011). 
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Dentro desse plano de reeducação e reabilitação do agressor, é de clareza solar a 

participação da Justiça Restaurativa que, como já discutida no Capítulo 2 deste trabalho, busca 

reparar os danos oriundos do delito, à vítima, ao ofensor e à sociedade. O modelo de justiça 

restaurativa apoia-se em valores, métodos e resultados definidos, diante da concordância de 

ambos - nesse caso o agressor e a vítima - por um acordo razoável, e com obrigações que 

obedeçam ao princípio da proporcionalidade, podendo ser esse acordo revogado 

unilateralmente (PINTO, 2005). 

Dessa feita, o intuito da Justiça Restaurativa é fazer com que o agressor, assim como 

a vítima, restaure o trauma sofrido por estes, senão vejamos o que leciona Zehr (2010): 

Ele deve ser incentivado a mudar o seu comportamento violento, a reconhecer 

e compreender o ponto de vista da vítima. Assim, o encontro restaurativo tem 

como objetivo sanar o relacionamento entre vítima e agressor, visando a 

reconciliação não apenas no sentido de restabelecer a união conjugal, mas de 

favorecer um convívio positivo e respeitoso entre as partes durante o 

transcorrer e após o procedimento. 

Nesse ínterim, a Justiça Restaurativa busca, assim como a nova vitimologia, inserir a 

vítima no processo penal, seja para consensualmente buscar dirimir os conflitos e fazer o 

agressor entender que tais atos são violentos e que precisam ser mudados, seja para corroborar 

que por meio de medidas descarcerizadoras o algoz possa buscar não reincidir na violência 

doméstica e familiar, como aqui tratamos. 

  

CONCLUSÃO  

 

A nova vitimologia tem discutido veementemente a necessidade de protagonismo da 

vítima no direito penal e processo penal, a fim de amenizar os efeitos da vitimização secundária 

que a vítima passa a sofrer. Nesse cenário, embora se tenha tratativas na legislação brasileira 

que ensejem o ativismo da vítima na persecução penal, notadamente, não se vislumbra no plano 

prático a execução dessas medidas. 

A Justiça Restaurativa tem mostrado uma nova perspectiva para o combate à violência 

doméstica e familiar contra a mulher. A busca pela reeducação de homens autores de violência 

contribui para a diminuição de casos de reincidência, além da equipe especializada abrir espaço 

para o protagonismo da vítima em que geralmente costuma ser deixada de lado. 

No ano de 2020, medidas que não possuíam obrigatoriedade, como, por exemplo, a 

medida protetiva de reeducação, passa a ser modificada com a Lei nº 13.984/20, que passa a 
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obrigar que o juiz determine a frequência do agressor de atos violentos tratados na Lei Maria 

da Penha a centros de educação e reabilitação, com a finalidade de modificar o pensamento do 

atroz para que este não volte a reincidir no mesmo ato. 

Ademais, é notória a atualização quanto à tratativa da vítima no processo penal desde 

o seu marco inicial, inclusive no âmbito legislativo, trazendo institutos como a Justiça 

Consensuada, reparação de danos, apoio às vítimas ameaçadas e mais uma série de dispositivos 

legais. 

Em tese, como discutido em toda a extensão, é possível concluir a importância que 

métodos como a Justiça Restaurativa e o ativismo da vítima no processo de persecução penal 

são necessários para dirimir a violência contra a figura feminina no âmbito doméstico e familiar, 

trazendo formas diferentes do cárcere, protegendo não somente aquele ofendido que se encontra 

no decorrer do processo, mas a sociedade em geral, uma vez que medidas que busquem reeducar 

o autor, acabam por contribuir coletivamente 
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CAPÍTULO 44 
 

AUTISMO: SUJEITO DO BULLIYNG 
 

GEYSA CACHATE ARAÚJO DE MENDONÇA; HUDDAY MENDES DA 
SILVA; PAULO FELIPE RIBEIRO BANDEIRA; GEORGE PIMENTEL 
FERNANDES. 

 
RESUMO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) se constitui em uma díade 
por ser um transtorno do neurodesenvolvimento o qual apresenta prejuízos 
nas relações sociais e no comportamento restrito e estereotipado. A pessoa 
com autismo ao adentrar no ambiente escolar está exposta a diversas 
atitudes que se manifestam em forma de barreiras, sendo o bullying talvez a 
mais dolorosa. Surge então a seguinte indagação: Como se relaciona o 
bullying escolar e o sujeito com autismo? O trabalho tem como objetivo 
discutir o bulliyng escolar tendo como sujeito/vítima a pessoa com autismo. 
Trata-se de uma revisão narrativa onde foram examinados artigos, teses, 
dissertações e livros que pudessem trazer colaborações ao estudo. Para 
apresentação dos resultados três tópicos foram criados para a discussão da 
temática principal. O bullying pode se apresentar de maneira física, verbal, 
psicológica, social, moral, virtual ou material, o aluno com autismo é 
considerado um “alvo perfeito” diante de suas características, o que pode 
resultar em uma dificuldade ainda maior no que diz respeito a inclusão 
escolar, que pode resultar em isolamento, tristeza, abandono e por vezes 
evasão escolar. Sugere-se que com o crescimento da prevalência de pessoas 
com autismo nos espaços sociais e assim, no universo escolar que as 
pesquisas na área também cresçam, no intuito de trazer maiores 
possibilidades de inserção e permanência escolar, direito esse garantido para 
o aluno com autismo. 
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INTRODUÇÃO 

As dificuldades em conceituar o autismo se instalam na percepção que o 

transtorno assume variações diversas de acordo com a pessoa que apresenta. A 

conceituação mais utilizada e atualizada se embasa em uma díade, em que o Transtorno 

do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento o qual apresenta 

prejuízos nas relações sociais e no comportamento restrito e estereotipado. De acordo 

com Teixeira (2017, p. 29),  

“O DSM-5 descreve os sintomas do Transtorno do Espectro Autista (TEA) como 

representado por um continuum único de prejuízos, com intensidades que vão de leve a 

grave nos domínios de comunicação social e de comportamentos restritos e repetitivos”.  

 O autismo passou ao longo do tempo por diversas teorias que dizem respeito a sua 

origem, na tentativa de uma compreensão das características que são consideradas 

intrínsecas ao transtorno. Dentre essas teorias, Evêncio  et al. (2019) destaca a teoria “mãe 

geladeira” a qual atribui a causa a questões materno afetivo, seja a ausência de afeto ou o 

excesso de afeto da mãe para com o filho (a), em uma linha de culpabilização da mãe, 

esta já superada pela ciência; e a teoria genética, considerada como a mais robusta, que 

enfatiza a causa genética, porém sem descartar a influência do meio externo.  

São características como a dificuldade de iniciar ou mesmo continuar uma 

conversa, dificuldade de manter o contato visual, a expressão facial e gestos de interação 

social, a falta de interesse em buscar uma relação social com seus pares e tendência ao 

isolamento, que por vezes se apresentam como um indicativo para que as pessoas com 

autismo sofram  exclusão, podendo ser adicionado as agressões verbais e/ou físicas em 

espaços de convívio social, como exemplo, a escola. Apesar desse tipo de comportamento 

existir desde sempre nos espaços sociais, uma nomenclatura para esse tipo de maus tratos 

entre pares é considerada relativamente nova no que diz respeito a teorização e pesquisa 

empírica (MACÊDO, 2016). Assim, Orte (1996, p.28) considera: 

  

 

O bullying como um fenômeno novo porque deve ser objeto de investigação, 

uma vez que se apresenta na desigualdade entre iguais, resultando num 

processo em que os iguais projetam seu mau caráter de forma oculta dentro de 

um mesmo contexto. Por outro lado, considera-se o fenômeno como um fato 

velho, por se tratar de uma forma de violência que ocorre nos centros 

educativos há muito tempo, em que os valentões oprimem e ameaçam suas 

vítimas por motivos banais querendo impor sua autoridade. 
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 A pessoa com autismo no momento em que adentra ao ambiente escolar está 

exposta a diversas atitudes que se manifestam em forma de barreiras, as quais precisam 

ser vencidas para que a inclusão escolar ocorra de fato. E entre essas barreiras, o bullying 

se manifesta como a mais dolorosa, já que se caracteriza por agressões físicas, verbais e 

emocionais entre pares independente do contexto socio- econômico, gênero ou faixa 

etária, podendo causar prejuízos desde o desempenho escolar, até dimensões ainda mais 

extensas, como depressão e tendência suicida.  

 Diante do exposto, vê-se como necessário um melhor entendimento e ampliação 

de discussão da temática, tendo como questionamento central a seguinte indagação: 

Como se relaciona o bullying escolar e o sujeito com autismo? A busca do presente 

trabalho tem como objetivo principal: Discutir o bullying escolar tendo como 

sujeito/vítima a pessoa com autismo. 

O estudo trata-se de uma revisão narrativa, onde não se utiliza de critérios 

explícitos e sistemáticos. A fim de esgotar fontes foram consultadas bases de dados e 

bibliotecas virtuais para busca de trabalhos que pudessem contribuir para atender ao 

objetivo elencado. Foram examinados artigos, teses, dissertações e livros que pudessem 

trazer colaborações ao estudo. Para apresentação dos resultados três tópicos foram 

criados, no intuito de melhor discutir a temática principal. 

 

O FENÔMENO BULLYING: DESIGNAÇÃO, PREVALÊNCIA E A EVOLUÇÃO 

DOS ESTUDOS 

 

 O termo bullying é de origem inglesa e traduzido literalmente para o português, 

quer dizer opressor, amedrontador, ameaçador, intimidador (MACÊDO et al., 2014), ou 

ainda, valentão, tirano ou brutalizador (MELO, 2010). O termo causa ainda controvérsias 

de acordo com alguns autores, por ser de origem estrangeira, em que denomina-se para 

alguns estudiosos como violência escolar e não bullying, tendo mesmo assim, os mesmos 

resultados negativos, seja no processo de aprendizagem ou em outros aspectos como os 

prejuízos nas relações sociais entre alunos. 

 De acordo com Sá (2012), o termo bullying é empregado ao se referir a um 

comportamento agressivo, por períodos mais longos, podendo se aludir a uma dimensão 

física, psicológica ou social em meio a uma relação que se estabelece entre jovens. Dessa 

forma emprega-se o termo bullying ao se referir a uma agressão que ocorre numa prática 

frequente, ou seja, de maneira constante e não apenas uma vez, podendo se apresentar de 
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maneiras diferentes, onde para Lopes Neto (2011), sendo essas: 

• O bullying físico: Neste caso é representado pela violência física através do ato de 

chutar, socar, cuspir, empurrar, puxar roupas ou bater de forma geral, essa forma 

de bullying geralmente é mais frequente nos casos em que envolve meninos, por 

terem um histórico maior de agressões diretas. Esse tipo é mais fácil de se perceber 

seja por educadores ou familiares, já que está geralmente ligado a danos físicos 

que podem ser percebidos na vítima, além de causar mais impacto em seus 

espectadores que podem interferir no momento da agressão. 

• O bullying psicológico: Este se apresenta na forma de perseguir, amedrontar, 

manipular, chantagear, buscando sempre uma fraqueza não física na vítima, 

estando mais relacionado a diminuir a autoestima, sendo mais difícil de perceber 

pelos educadores e familiares, causando muitas vezes o isolamento. A presença 

desse tipo de bullying é marcada também pelos apelidos, podendo não ser 

explícitos ou nomeados, mas igualmente sentido por quem está sofrendo, neste 

caso o agressor se apropria de uma situação ou característica do alvo e age com 

foco na mesma, no intuito de diminuir ou ridicularizar a vítima. 

• O bullying moral: Se apresenta através de difamação, ridicularização, ato de 

espalhar boatos que coloquem em questão a moral ou comportamento da vítima, 

geralmente tenta colocar a pessoa em situação constrangedora. 

• O bullying verbal: Consiste em xingamentos, insultos, que na maior parte das 

vezes coloca a vítima em situação de humilhação, acontecendo de forma repetida, 

geralmente o agressor se apropria de uma característica física ou comportamental 

que não é bem aceita nos padrões de sociedade.  

• O bullying social: Está relacionado ao ato de excluir do convívio social o qual 

pertence, como os grupos de colegas, além de colocar a vítima em situação que 

não consiga se encaixar em certo convívio, algumas características podem ser 

influenciadoras, como a vestimenta, a cor da pele, o gênero, a religião e outras. 

• O bullying material: Se caracteriza em ações de furtos, roubos e destruição de 

objetos das vítimas. No ambiente escolar geralmente esses materiais são aqueles 

utilizados pela vítima para concluir as tarefas propostas, como lápis, canetas, 

cadernos, lanche, dinheiro, colocando a vítima em posição de precisar até 

esconder seus pertences. Pode ser roubado para esconder da vítima ou mesmo 

destruir o material, impossibilitando o cumprimento de algumas tarefas. 
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• O bullying virtual: Consiste em se utilizar das redes sociais, a exemplo, para no 

intuito de constranger, ameaçar, ridicularizar a vítima diante de muitas pessoas, 

neste caso podem utilizar-se de mensagens ou imagens, que podem ser enviadas 

de forma privada ou expostas para o conhecimento de todos. 

 

Todas essas formas de bullying podem ser sofridas no ambiente escolar, de acordo 

com Cappadocia (2012) e Sá (2012) o bullying verbal e social é mais comum no ambiente 

escolar entre crianças e jovens, atingindo de forma mental e física crianças desde a 

infância, porém se mostrando com maior incidência na pré-adolescência, quando a 

identidade se assume perante os grupos de alunos. Com o passar da idade o bullying 

também tem tendência a diminuir, já que as identidades vão se formando e muitas vezes 

a pessoa que era vítima não permite mais ser agredida. 

Apesar dos estudos em relação ao fenômeno bullying ter se expandido em vários 

países, como afirma os estudos de Olweus (1998), na Noruega, de Cerezo (2005), na 

Espanha e, de Malta (2009) no Brasil, ainda existe uma ausência de indicadores capazes 

de fornecer uma visão global do fenômeno no Brasil (MACEDO, 2016). 

 

OS SUJEITOS DO BULLYING:  O AUTISTA COMO ALVO “PERFEITO” 

 

 Podemos considerar como sujeitos diretamente ligados ao bullying, o 

agressor/perpetrador, ou seja, o autor do bullying; a vítima ou alvo, aquele que é escolhido 

para sofrer a agressão e os observadores, que são as testemunhas ou expectadores do 

fenômeno. Alguns fatores podem ser apontados como influência para que uma criança ou 

jovem adote a posição de agressor, a filosofia aponta como manifestação de vaidade, 

necessidade que o ser humano tem de demarcar sua posição de poder, seguido de uma 

falta de consenso, onde a violência é criada e recriada a partir do próprio homem. (DE 

BRITO et al., 2012). 

 Já de acordo com a antropologia o agressor se constitui a partir de uma construção 

cultural e da necessidade de dominação de um em detrimento do sentimento de medo e 

da opressão do outro (VALENTINI; ROCHA, 2012). Nesse contexto o agressor dentro 

da escola é o mesmo que compõe a comunidade, onde da mesma forma que a escola 

influencia na sociedade, a recíproca é igualmente ocorrida. No que diz respeito a 

psicologia e psicologia da educação, as condutas agressivas são espelho de um 

comportamento daqueles com quem se convive, seja pais, colegas de colégio, ou adultos 
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que fazem parte do convívio social (BANDURA, 1982). 

São definidos como bullies ativos aqueles que praticam o bullying, os quais de 

acordo com Antunes (2008) têm características como, ter pouca empatia para com seus 

alvos, se chateiam rapidamente e fazem uso frequente da força, são maus e vingativos, 

veem a sua agressão como meio de preservar a autoimagem, tem pouca supervisão dos 

pais, apresentam-se frustrados e ressentidos com os colegas e sua imagem física é 

percebida como mecanismo de controle para suas ações. Podendo também se 

apresentarem como bullies passivos, quando não executam o bullying, mas encorajam 

aqueles que perpetram.  

Já quando se refere a escolha do alvo, os agressores se embasam em chamar a 

atenção das pessoas para o comportamento da vítima, considera-se alvo o aluno que é 

exposto a agressão repetidas vezes, geralmente o mesmo sofre o bullying e não manifesta 

reação, seja por medo ou insegurança e ainda por acreditar que uma ação de defesa 

poderia lhe afastar ainda mais da possibilidade de inclusão em tal convívio social. 

Podendo ser classificado em alvo passivo, aqueles que não provocam o ato, que são a 

grande maioria, estes têm características mais introspectivas, e os provocadores ou ativos, 

que são minorias, que podem apresentar comportamentos hiperativos, agressivos e/ou 

provocativos. 

Os alunos com autismo apresentam em sua maioria dificuldade de socializar e se 

comunicar de maneira geral, e isso reflete na escola, na relação com os colegas, 

característica esta presente desde a infância, porém na fase de pré-adolescência e 

adolescência apresentam uma maior necessidade de sentir-se parte de um determinado 

grupo, isso pode ocorrer por um processo natural de identificação dos seus próprios 

limites, o que pode gerar uma ansiedade, que em muitas vezes é frustrada pelo fato de 

não se obter êxito, mediante a exclusão e diferentes situações de bullying. 

De acordo com Cappadocia et al. (2012), é muito comum o bullying com crianças 

com autismo, sendo vítimas com risco mais elevado em relação a crianças neurotípicas. 

O autor supracitado ainda afirma que as vitimizadas são aquelas que apresentam menor 

número de amizades na escola, maior dificuldade de comunicação, problemas intelectuais 

e/ou mentais, ou com pais com a mesma condição. Nestes casos, prevalece o bullying 

verbal e social na tentativa de promover a exclusão e maior isolamento da vítima, 

causando assim um dando da mesma proporção do bullying físico ou ainda maior, se 

considerar que as feridas não saram somente com ação medicamentosa. 

Em um estudo realizado na Inglaterra, Humphrey e Wendy (2010) afirmam que 
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alunos com autismo têm maior risco de ser vítima de bullying e recebem menor apoio dos 

pais, amigos e colegas de turma. De acordo com Antunes (2008) em uma pesquisa com 

400 pais de crianças com autismo com idades compreendidas entre 4 e 17 anos, constata 

que 94% dos filhos tinham sido vítimas de bullying. 

Os alunos com autismo apresentam rigidez ao seguir algumas regras já 

estabelecidas e dificuldades de estabelecer novas regras, assim como tendência ao 

entendimento literal, dificultando a compreensão de piadas, expressões de duplo sentido 

e uso da imaginação. Em alguns casos também apresentam fala mecanizada e na sua 

maioria dificuldade de estabelecer atitudes em momentos livres, como é o caso do 

intervalo escolar, espaço em que prevalece o bullying na escola. 

Em um estudo de Bialer (2015), onde relata a inserção escolar através de 

autobiografias relatadas pelos próprios autistas, Gunilla, uma autista sueca, relata que foi 

sempre excluída pelos colegas e que diante de vários ataques de bullying que sofreu na 

escola se sentia paralisada e se mostrava de maneira silenciosa, chegando a se vestir como 

homem na tentativa de afastar ainda mais as pessoas. No mesmo estudo uma autista 

australiana chamada Donna relata ter sido rotulada como retardada, desajustada e 

desagradável na escola, o que podemos identificar como bullying moral e verbal, trazendo 

dificuldades severas para estabelecer a comunicação com outros alunos, que causava seu 

isolamento, procurando sempre ficar reservada, longe de seus colegas. 

O que se observa é que as características mais frequentes dos autistas em muito se 

assemelham com as características das vítimas passivas, se tornando um “alvo perfeito” 

para os seus agressores, que veem uma facilidade em relação a prática. As consequências 

em relação a essa prática mesmo que se restrinja ao período escolar são alarmantes, os 

sujeitos envolvidos, sejam eles autores, vítimas ou testemunham podem apresentar 

reforço em problemas psíquicos e transtornos irreversíveis. Sendo maiores as 

consequências naqueles que sofrem a violência, por carregarem marcas no seu físico e no 

seu psicológico. 

 

O BULLYING COMO UM EMPECILHO NO PROCESSO DE INCLUSÃO 

ESCOLAR DO ALUNO COM AUTISMO 

 

 A inclusão escolar é um tema que vem sendo bastante discutido no meio 

educacional nas últimas décadas. Essa discussão parte de uma necessidade real, em que 

as pessoas que necessitam de posturas inclusivas da comunidade escolar estão se fazendo 
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cada vez mais presentes na escola regular. Quando falamos em inclusão não podemos 

mais nos remeter somente a pessoa com deficiência, visto que diversas características, 

tidas como diferentes, impactam nesse processo. Nesse contexto o aluno com autismo é 

por vezes isolado e excluído de atividades por não representar o que se espera em uma 

padronização escolar. 

 Pode-se então entender como inclusão a oportunidade de acesso a todas as pessoas 

de modo igualitário, seja em determinado grupo, sistema ou espaço, não se permitindo 

que haja discriminação por quaisquer características diversas, seja ela, gênero, raça, 

religião, etnia, classe social, condições físicas, neuro-desenvolvimentais e psíquicas. 

Nesse contexto, a inclusão escolar só tem sentido se for efetivamente voltada para todos 

aqueles que estejam em situação ou risco de exclusão (SANTOS, 2012) 

 No caso das crianças com autismo o que se observa é que independente da 

manifestação do grau de autismo, características que são inerentes ao espectro podem 

impactar no processo de inclusão escolar, e isso não se refere necessariamente a uma 

deficiência intelectual ou dificuldade de entendimento do conteúdo, mas a todo o processo 

que garante a permanência do aluno na escola. De acordo com Brites e Brites (2019, 

p.135) a escola é: 

 

Um espaço que simula, em muitos aspectos, a nossa sociedade, com suas 

imposições, rotinas, horários, oportunidades constantes de interação social 

(imitação, compartilhamento, reciprocidade, atenção social) treino de 

frustrações, aquisição de diversos tipos de linguagens, hierarquias, processos 

de ensino-aprendizagem de leitura, escrita e matemática e atividades físicas 

com estimulação motora e espacial.  

 

 De acordo com os autores supracitados, a escola com todas as possibilidades que 

podem fornecer é exatamente o que o autista precisa para se desenvolver globalmente, ou 

seja, nos aspectos motores, cognitivos e afetivo-social. Para que a inclusão escolar do 

aluno com autismo aconteça, necessita de um envolvimento de todos os sujeitos que 

fazem a escola, assim além da instituição fornecer um espaço físico adequado e uma 

adaptação curricular, deve favorecer a socialização através de ações para a empatia, 

habilidade social, linguagem social e emocional, educação de auto defesa e prevenção de 

bullying. Destaca-se a importância do papel do educador nessa jornada, o mesmo deve 

estar atento em alunos típicos maldosos, que maltratam os alunos autistas, o professor 

deve assumir uma postura de defesa para com o aluno, no objetivo de cessar o bullying. 

 De acordo com Dias e Pingoello (2016) poucos são os trabalhos no Brasil 
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direcionados ao bullying e a educação inclusiva, isso se caracteriza pela dificuldade de 

identificar o fenômeno, visto que a pessoa com deficiência já enfrenta diversas formas de 

preconceito e discriminação na sociedade de maneira geral, não ocorrendo diferença no 

contexto escolar. O que torna de suma importância que o professor busque condições para 

que o aluno autista se sinta incluído em todo o processo de aprendizagem. Sobre o 

bullying na educação inclusiva Arroio, Zanuncini e Batista (2012, p.6) percebe que: 

 

  

O bullying está intimamente ligado aos processos escolares, afetando-o 

diretamente, isso porque o ambiente escolar favorece e se torna condutor do 

desenvolvimento, portanto, ao tornar-se para o aluno um lugar de infelicidade, 

ele perde o interesse de estar ali, prejudicando a aprendizagem, podendo 

culminar na evasão escolar. 

 

 

 A evasão escolar ou mesmo a não inserção dos alunos com autismo na escola 

regular é influenciada pelo medo ou insegurança presente em muitos pais, que no intuito 

de proteger seus filhos da discriminação e da violência acabam por não matricular ou 

retirar da escola. Para Minayo (1999) a escola ideal deve oferecer além do conhecimento, 

o senso crítico e a formação cidadã. No entanto, a violência que se apresenta na escola 

não condiz com essa visão de escola ideal, já que a torna um lugar inseguro e longe de 

formar um cidadão para uma sociedade que necessita de atitudes que promovam o 

respeito a diversidade e favoreça a paz comum. O bullying então neste contexto afeta de 

forma direta todos os sujeitos envolvidos, sejam agressores, vítimas ou expectadores, 

rompendo a perspectiva de uma escola ideal para o processo de evolução cidadã. 

 Cabe aqui ressaltar que a “dinâmica do bullying está no preconceito, na 

discriminação e na intolerância ao diferente” (ARROIO; BATISTA; ZANUNCINI, 2012, 

p. 2). Para o aluno com autismo além de enfrentar os próprios desafios que são impostos 

intrinsicamente, o enfrentamento do bullying, na forma de agressões verbais, físicas ou 

psicológicas podem levar ao isolamento não só no ambiente escolar, mas em todo o seu 

processo de inclusão social.  

 O bullying então torna-se um empecilho em todo o processo de inclusão escolar, 

já que o aluno com autismo não consegue diante do medo das agressões e/ou 

ridicularizações, da diminuição da autoestima, do isolamento e da exclusão, enxergar seu 

potencial e vencer seus próprios dilemas. Os casos de bullying privam os autistas de seus 

direitos fundamentais, como a educação e uma vida digna, já que o aluno enxerga a escola 
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como um ambiente inseguro e perigoso, o que culmina no abandono escolar e em 

situações de julgamentos para com o desempenho do autista pelos educadores. 

 O que ocorre é que os alunos com autismo são inseridos na escola em muitos casos 

por força da lei, em um ato de inclusão a qualquer custo, sendo que toda a comunidade 

escolar formada por diretores, coordenadores, educadores, colaboradores de maneira 

geral e alunos não aprenderam ainda a conviver e principalmente respeitar as diferenças, 

culminando em atitudes preconceituosas, como a rejeição, o isolamento, a exclusão e a 

agressão, destruindo todas as expectativas geradas por alunos autistas e familiares, que 

depositam na escola a esperança de um pontapé para a inclusão social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Diante da discussão que percorreu em todo o trabalho podemos afirmar que o 

fenômeno bullying está presente na escola desde a sua criação, e com o passar do tempo 

se percebe o seu crescimento diante da diversidade atual na escola regular, o que não 

acompanha a evolução da sociedade em relação ao respeito para com o outro. No Brasil 

ainda é escasso os estudos que relacionem o bullying e o autismo, mesmo que em diversos 

estudos possamos perceber como as características que são inerentes ao transtorno 

apontam o autista como “alvo perfeito” para as diversas manifestações de bullying. 

 A dificuldade de interação e comunicação do aluno com autismo são indicativos 

que podem atrair os agressores, chamados bullies, podendo se comportar de forma ativa 

e passiva. Essas agressões, sejam, físicas, verbais ou emocionais podem culminar em 

diversos prejuízos para com o aluno autista. Dentre esses prejuízos está a inclusão escolar, 

conquistada através de muita luta pelas pessoas com deficiência, mas que ainda se 

encontra inacabada e marginalizada, pelas políticas, pelas instituições de ensino, 

educadores e próprios alunos neurotípicos. 

 O aluno com autismo já tem no seu processo de inclusão escolar várias barreiras 

a serem vencidas, sejam elas arquitetônicas ou curriculares, porém a dificuldade de 

socialização aliada a incompreensão por parte de educadores e colegas torna esse 

processo cada vez mais difícil. O bullying nesse processo vai ser mais uma barreira, que 

pode resultar em isolamento e posteriormente abandono, pelo fato de familiares e autistas 

não se sentirem seguros dentro dos muros da escola. 

 Essa discussão não sessará tão cedo, a intolerância as diferenças se faz presente 
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em todos os ambientes sociais, e a escola por ser reflexo dessa sociedade e vice e versa, 

ainda têm muito a evoluir na busca de alunos mais tolerantes e respeitosos com o universo 

do outro. Por isso sugere-se que com o crescimento de autistas no universo escolar, as 

pesquisas na área e o aprofundamento dos diálogos também cresçam, no intuito de trazer 

maiores possibilidades de inserção e permanência escolar, direito esse garantido para o 

aluno com autismo. 
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CAPÍTULO 45 
 

A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIA ATIVA EM SALA DE 
AULA: UM ESTUDO DE CASO UTILIZANDO JOGOS 
EMPRESARIAIS 

 
Wallysson Klebson de Medeiros Silva; José Paulo Borges de Sousa 
Junior; Taynah Ferreira de Oliveira; Luciane Maria dos Anjos Bezerra; 
Gleicy Kelly da Silva Costa Laurentino; Eudo Jansen Neto e Jessica 
Monteiro Valverde 

 
RESUMO: A utilização dos jogos empresariais é essencial para o aprendizado 
de alunos utilizando casos práticos mais próximos da realidade e para 
organizações melhorarem a prestação de serviços à sociedade, ampliando a 
qualidade de seus produtos e serviços. Diante disso, o objetivo dessa 
pesquisa foi avaliar a aceitação dos alunos de administração com relação ao 
LDP e teve como metodologia a utilização da abordagem quantitativa, com 
aplicação de questionários por meio de plataformas digitais, obtendo 32 
respostas. Após a análise, pode-se concluir que a turma aprovou o LDP e 
afirmou ser eficiente para a melhoria do aprendizado. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, a busca pela melhoria e inovação nas metodologias de ensino 

ganhou cada vez mais notoriedade. Visto que os tradicionais métodos de ensino já não 

correspondem as expectativas de alguns alunos, além de manter todo processo de ensino 

centralizado na figura do professor. Uma das inovações trata-se da utilização de 

metodologias ativas de ensino. De acordo com Mitre et al. (2008) este método utiliza a 

problematização como estratégia de ensino que visa atingir e motivar o aluno, pois ao se 

deparar com um problema, ele irá parar, examinar, refletir, relacionar-se com sua história 

e começar a reconstruir seu achado. 

A problematização pode levar à exposição, à informação e à produção do 

conhecimento, principalmente para solucionar impasses e promover o 

autodesenvolvimento. Ao perceber que a nova aprendizagem é uma ferramenta necessária 

e importante para ampliar possibilidades e caminhos, ela poderá exercer liberdade e 

autonomia para fazer escolhas e tomar melhor das decisões na simulação. 

Essa experiência permite que vários anos de experiência e  e aprendizagem 

adquiridas em disciplinas anteriores, sejam realizados em um curto espaço de tempo por 

meio de simulação, tornando-se um excelente mecanismo para avaliar como os 

participantes aplicam seus objetivos e políticas viáveis, e analisar sua gestão para atingir 

seus propósitos (PRETTO; FILARDI; PRETTO, 2010). 

Alguns estudiosos defendem que uma das primeiras simulações ocorreram na 

China, por volta dos anos 3000, com a simulação da guerra de wei-hai. Segundo Dias et 

al. (2014) na Índia, a utilização de jogo foi usado para educação e desenvolvimento de 

habilidades pela primeira vez, através do jogo chamado de Chaturanga 

Com o passar dos anos e a tecnologia foi se aperfeiçoando, de acordo com Keys e 

Wolf (1990) os jogos de guerra evoluíram gradualmente para jogos comerciais e 

empresariais. O jogo de simulação de tomada de decisão da alta administração 

desenvolvido pela American Management Association em 1957 é um dos pioneiros nesse 

estilo de jogos. A partir desse modelo, os jogos com simulação de cunho educacional 

ganharam notoriedade como estratégia de ensino (SANTOS, 2003). 

Berto (2004) acredita que o conceito de business games pode ser visto como uma 

simulação do ambiente corporativo, em que o discente é o gerente de uma hipotética 

organização que toma decisões e arca com as consequências no ambiente de trabalho. 

Nesse contexto, o objetivo geral dessa pesquisa foi avaliar a aceitação dos alunos 
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de administração com relação ao LDP. Os objetivos específicos são analisar a efetividade 

do LDP em sala de aula e identificar se houve alguma mudança benéfica no aprendizado 

dos alunos depois do LDP. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi feita uma revisão bibliográfica do tema e uma pesquisa qualitativa, realizada 

através da aplicação de um questionário validado por Becker (2010) sendo disseminado 

através de plataformas digitais, como o Google Forms. 

Além disso, o procedimento de pesquisa adotado foi o Estudo de Caso. Os 

participantes envolvidos foram os alunos das turmas de administração da faculdade 

EESAP que cursaram a disciplina de Laboratório de Gestão no ano de 2021. A coleta de 

dados ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2021, obtendo-se 32 respostas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os jogos empresariais tem como principal objetivo de simular o ambieinte 

empresarial, fazendo com que os participantes inseridos nele passem por situações 

estrátegicas dentro de uma organização, como também traz uma adequada aprendizagem 

sobre o comportamento em grupo (PRETTO; FILARDI; PRETTO, 2010).  

A decisão de cada discente terá um impacto, e o caminho que eles seguirão é 

inteiramente o resultado das suas escolhas e está diretamente relacionado à decisão 

escolhida (CFA/RBA, 2019). Em tese, os jogos de empresa são muito mais eficazes em 

termos de ensino e aprendizagem. Porque podem transmitir muitos conceitos e 

informações em um curto espaço de tempo. Em comparação com outros métodos de 

ensino, eles têm muitas vantagens (MIYASHITA; OLIVEIRA; YOSHIZAKI, 2015).  

 Nesse sentido, a pesquisa foi realizada com a turma de administração da faculdade 

EESAP.  Em termos da composição da amostra por gênero, 20 pessoas são mulheres 

(62,5% do total) e 12 são homens (37,5% do total). Essa pesquisa corrobora com as 

observações de Johnsson (2006), ou seja, ficando claro o crescimento significativo da 

participação feminina nos cursos de graduação em administração de empresas nas últimas 

duas décadas. 

Em relação à faixa etária, foi registrada uma grande concentração de participantes 

com idade entre 17 e 24 anos, intervalo em que está contemplado 50% dos pesquisados, 
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o que equivale a 16 pessoas, seguida de 14 pessoas (43,8%) que estão na faixa etária de 

25 a 34 anos, esse resultado demonstra um crescimento significativo de indivíduos mais 

jovens que ingressaram em cursos de graduação, logo após a conclusão do ensino médio. 

E dos 32 participantes pesquisados, apenas 2 respondentes (6,3%) estão na faixa de 35 

anos ou mais. 

Quando questionados quanto ao grau de engajamento em disciplinas tradicionais, 

37,5% dos respondentes (12 pessoas) optaram pela opção 4, considerando que possuem 

um grau de engajamento alto. Como afirmam Novak e Middendorf (2004), as disciplinas 

tradicionais prendem a atenção dos alunos que se identificam/gostam do tema, já as 

disciplinas interativas são mais aceitas por alunos que gostam de interagir e pôr em prática 

o que estão aprendendo. Quando comparado ao grau de engajamento da disciplina 

Laboratório de Gestão, a opção mais mencionada foi a 5 (43,8%), seguida da 4 (40,6%), 

demonstrando que em ambas as temáticas os respondentes se sentem em um nível de 

engajamento mais alto. 

Dessa forma, a resposta dos alunos quanto a disciplina (93,72%), afirmam que por 

meio do simulador empresarial foi possível desenvolver suas habilidades empresariais. 

Além disso, (87,5%) dos respondentes afirmam que ao longo da disciplina foi estimulado 

a prática da tomada de decisões por meio do simulador. Foi constatado que o uso do 

simulador  propiciou que os alunos desenvolvessem habilidades de negociação, 

representado por (84,37%) dos respondentes. Quanto a aprendizagem, (96,87%) dos 

respondentes afirmam que adquiriram novos conhecimentos através do uso do simulador 

e pelas atividades propostas. Além disso, de acordo com os respondentes, a utilização do 

simulador, ocasionou melhoria na interação com os colegas, representando (90,62%). 

Com relação à questão aberta, os alunos foram convidados a comentar com apenas 

uma palavra, a importância do simulador para o aprendizado. Dentre as palavras mais 

comentadas, estão: conhecimento, eficiência, negociação, desafios, liderança, melhoria, 

habilidades e experiência. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao final da pesquisa pode-se perceber que o LDP foi bem aceito pela turma de 

administração, colaborando para a melhoria de diversas habilidades dos alunos, como 

negociação, trabalho em equipe, realidade do mercado entre outras. Tornando melhor a 

experiência em sala de aula, demonstrando assim sua efetividade no aprendizado da turma 
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e sendo relevantes para o processo de articulação do ensino e aprendizagem. 
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CAPÍTULO 46 
 

RELAÇÕES ENTRE VIZINHANÇA E PRÁTICAS 
INTRAESCOLARES: UM ESTUDO DE CASO SOBRE 
EXPECTATIVAS INSTITUCIONAIS 

 
REGINA LUCIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE 

 
RESUMO: Essa pesquisa teve por objetivo investigar a relação entre as 
práticas de enturmação e distribuição de estímulos e recursos aos alunos e as 
expectativas de gestores e professores sobre a aprendizagem desses 
estudantes. A pesquisa foi realizada em quatro escolas da Rede Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro, localizadas em um território contíguo de 
concentração de pobreza, na Zona Norte deste município. A metodologia 
inseriu-se no campo da pesquisa qualitativa, comportando entrevistas com 
gestores e professores, observação de aulas e de Conselho de Classe. Os 
resultados apontaram que tanto professores quanto gestores manifestaram 
associação entre as representações sobre a vizinhança de origem dos alunos 
e as expectativas quanto à sua aprendizagem. Contudo, houveram diferenças 
entre gestores e professores quanto as expectativas em relação à 
continuidade da escolarização dos alunos declaradas. 
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INTRODUÇÃO 

Ensinar e aprender em contextos educacionais de países com altos índices de 

desigualdade apresenta-se como um desafio tanto para as redes de educação distrital 

quanto para as instituições escolares dessas redes que se localizam em territórios com alta 

concentração de pobreza. A organização dos grupos sociais no espaço, orientada por 

dinâmicas de segregação residencial, adensa o fenômeno da estratificação escolar das 

redes. Por sua vez, as escolas localizadas em territórios com alta concentração de pobreza 

atendem um público de perfil socioeconômico homogêneo, apresentando maior 

vulnerabilidade decorrente dos efeitos da concentração (WILSON, 1987, p 13). Essas 

instituições sofrem de maneira mais manifesta o efeito vizinhança (SMALL & 

NEWMAN, 2001, p 25-26). Dessa maneira, as práticas intraescolares desenvolvidas 

relacionam-se, em maior ou menor escala, com o efeito vizinhança. Contudo, estudos na 

relação entre território e dinâmicas escolares ainda são recentes nas produções nacionais 

do campo da Sociologia da Educação (ALVES, FRANCO, RIBEIRO, 2008; 

KOSLINSKI, LASMAR e ALVES, 2012).  

A partir da década de 1990, estudos nos Estados Unidos conjugaram vertentes da 

sociologia da educação e da sociologia urbana para compreender o impacto da segregação 

residencial, em específico o efeito da vizinhança, sobre a distribuição de oportunidades 

educacionais (GALSTER & KILLEN, 1995). No Brasil, pesquisas nessa linha começam 

a ser desenvolvidas no final da década dos anos 2000 (ALVES, F.; FRANCO, F. C.; 

RIBEIRO, L. C. Q., 2008; KOSLINSKI, M. C., LASMAR, C. e ALVES, F, 2012). 

Inicialmente o foco dessas pesquisas centrava-se na distribuição de oportunidades 

educacionais como uma característica escolar relacionada ao território. Contudo, com o 

avanço dos estudos aponta-se o território como uma variável interessante para análise dos 

processos escolares (CHRISTÓVÃO, 2009).  

Ainda assim, a produção de estudos nacionais que relacionam o efeito vizinhança aos 

processos intraescolares ainda é baixa. Em pesquisa no Banco de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)1 foram 

encontradas quatro produções para a combinação de palavras “efeito vizinhança + 

escola”; quatro produções para “segregação urbana + escola”, nenhuma produção para 

 
1 Pesquisa realizada no domínio: http://www.periodicos.capes.gov.br/, acesso 27/03/2020, 10h53 am. 
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“efeito vizinhança + práticas intraescolares”2. Já em pesquisa no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES3 foram encontradas duas produções para a combinação de 

palavras “efeito vizinhança + práticas intraescolares” e quatro produções para efeito 

“vizinhança + escola”. Assim, atesta-se a baixa frequência de produções nacionais sobre 

efeito vizinhança e práticas intraescolares. Dessa maneira, justifica-se a realização da 

pesquisa mediante a ampliação de estudos nacionais no campo. 

 A pesquisa foi realizada em quatro escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro, 

nomeadas, aqui, como Escola A, B, C e D. As escolas localizam-se na Zona Norte do 

Município do Rio de Janeiro, em uma extensão territorial com concentração de pobreza. 

Em específico, em uma mesma favela dentro de um complexo formado por dezesseis 

favelas4. Teve-se por objetivo investigar se as práticas intraescolares de enturmação e 

distribuição de estímulos e recursos aos distintos grupos de alunos, se relacionam, por um 

lado, com a origem de bairro dos alunos e, por outro lado, com as expectativas de gestores 

e professores sobre a capacidade de aprendizagem de seus estudantes. A hipótese inicial 

foi que dentre os processos intraescolares que podem ser influenciados pelo território 

estariam os processos de seleção de grupos, tanto por separação de alunos em turmas de 

acordo com seu rendimento (GAMORRAN, 1995), quanto por processos de 

diferenciação de grupos no interior da sala de aula de acordo com as expectativas 

projetadas sobre os alunos (ROSENTHAL & JACOBSON, 1968; RIST, 1970). 

 Os resultados indicaram que as expectativas de gestores e professores sobre o 

desempenho dos alunos estão associadas às representações desses agentes sobre a 

vizinhança de origem dos estudantes. Essas expectativas se relacionam com determinados 

processos de decisões intraescolares, como a enturmação por rendimento adotada para o 

3º ano do Ensino Fundamental na Escola C. Contudo, os resultados também apontam que 

as expectativas quanto a extensão da escolarização dos alunos diferencia-se entre 

 
2 Ainda foram utilizadas para busca as combinações de palavras vizinhança + cotidiano escolar e efeito 

vizinhança + práticas na/da escola, sem resultados de produções que se relacionassem diretamente com a 

temática. 
3 Pesquisa realizada no domínio: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/, acesso em 

27/03/2020, às 11h25 am. 
4 Optou-se pela utilização do conceito favela considerando a vasta literatura que utiliza o termo 

(VALLADARES, 2000; 2005; SILVA, 2016) e levando em conta o uso sociopolítico do conceito. Uma 

vez que, os movimentos organizados de moradores dessas regiões no Rio de Janeiro definem-se como 

“movimentos de favela”. 
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professores e gestores, com os professores apontando para expectativas mais otimistas do 

que as declaradas pelos gestores.  

Assim, o artigo divide-se em três sessões. Na primeira, são retomados alguns estudos 

desenvolvidos no campo da sociologia da educação sobre processos de seleção de grupos 

e a relação entre as representações sobre o território e as expectativas sobre desempenho 

escolar dos alunos (CHRISTÓVÃO, 2009). A segunda sessão, apresenta a metodologia 

da pesquisa. A terceira sessão discute alguns resultados da pesquisa de campo nas quatro 

escolas. O artigo encerra-se com breves considerações finais sobre o estudo e aponta para 

possíveis caminhos de pesquisa para o campo. 

 1 – REVISÃO DE LITERATURA. 

1.1-Segregação residencial, estratificação escolar e práticas intraescolares de seleção 

de grupos. 

A relação entre as formas de organização dos grupos sociais no espaço citadino- 

numa dinâmica de segregação residencial que produz espaços com concentração de 

pobreza (WILSON, 1987)- com a escolarização das gerações mais novas, pode ser 

importante para explicar processos de: 1) estratificação da rede de ensino; 2) 

oportunidades de escolha dos estabelecimentos escolares pelas famílias (GALSTER & 

KILLEN, 1995; ZUCARELLI, 2010; PAULA e NOGUEIRA, 2018; 3) processos e 

práticas intraescolares. Como dito anteriormente, a hipótese inicial da pesquisa foi que, 

dentre os processos intraescolares que podem ser influenciados pelo território e pela 

estratificação das redes de ensino, estariam os processos de seleção de grupos, tanto por 

separação de alunos em turmas de acordo com seu rendimento (GAMORRAN, 1995), 

quanto por processos de diferenciação de grupos de alunos no interior da sala de aula 

pelas expectativas sobre eles projetadas (ROSENTHAL & JACOBSON, 1968; RIST, 

1970). Infere-se que tanto a separação de alunos em turmas por seu rendimento, quanto a 

diferenciação de grupos em sala de aula de acordo com as expectativas sobre a 

aprendizagem dos alunos, podem desdobrarem-se em processos de formulação de 

estigmas (BECKER, 2008; GOFFMAN, 1988) para dados alunos ou grupos de alunos.    

Gamorran (1995) considera que as formas de agrupamento escolar, quando 

orientadas por agrupamentos por habilidades, para além de dividir o corpo de alunos sobre 

regras acadêmicas podem resultar no isolamento de grupos com características 

socioeconômicas muito similares. Uma vez que, o nível socioeconômico dos alunos nos 
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grupos com altas habilidades são mais favoráveis do que dos alunos no grupo com baixas 

habilidades. O autor ainda aponta que a presença de alunos não brancos no grupo de 

alunos com baixas habilidades também é maior. Dessa maneira, seria replicado no interior 

das classes escolares a separação entre grupos sociais advindos dos processos de 

segregação residencial.  

Estudos como o de Rosenthal e Jacobson (1968) e Rist (1970; 1977) apontam que 

processos de seleção de grupos também podem ocorrer no interior da sala de aula. Para 

os autores, os diferentes graus de expectativas dos professores sobre a capacidade de 

aprendizagem dos alunos, se relacionariam com a desigual distribuição de estímulos e 

recursos no interior da sala de aula. Nessa distribuição, seria favorecido o grupo de alunos 

passível de altas expectativas. Rist (1977) faz uma análise da teoria da rotulação5 

identificando uma tendência nos alunos a conformarem-se com os rótulos a eles 

atribuídos. Nesse sentido, há uma área de intersecção entre as contribuições de Rist (1977) 

e Goffman (1988), na medida em que ambos apontam que a percepção que o grupo social 

ou instituição faz dos atores sociais passa a ser por eles internalizada. Esses processos 

podem ter enquanto desdobramento a criação de estigmas a determinado grupo de atores 

(GOFFMAN, 1988).  

Contudo, os estudos no campo do interacionismo simbólico que analisam relações 

escolares, relacionando expectativas sobre a aprendizagem dos alunos com práticas em 

sala de aula, tratam de expectativas docentes, focalizando a análise na relação professor-

aluno (SIROTA, 1994). Aqui, as análises que foram empreendidas a partir dos dados das 

entrevistas e observações de campo, apontaram que as expectativas dos gestores sobre a 

aprendizagem dos alunos também são relevantes para tomada de decisões em processos 

intraescolares de seleção de grupos. Por exemplo, o mecanismo de enturmação por 

rendimento não seria efetivado sem a autorização da gestão da escola. Dessa maneira, 

sugere-se o termo expectativas institucionais como mais adequado para abranger as 

expectativas manifestas por gestores e professores sobre a aprendizagem dos alunos. 

A seguir, apresentam-se alguns dos resultados das entrevistas com gestores e 

professores das quatro escolas e das observações em sala de aula e Conselho de Classe na 

Escola C.  

2- METODOLOGIA. 

 
5 Tradução literal do termo “labeling theory” (RIST, 1977). 
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A metodologia de pesquisa situa-se no campo da pesquisa qualitativa. Foram 

utilizadas como ferramentas para coleta de dados: 1) entrevistas semiestruturadas com os 

diretores gerais das Escolas A, B, C e D e com professores regentes em turmas de 3º ano 

do Ensino Fundamental e em turma de Projeto Nenhuma Criança a Menos (Projeto 

NCM)6 nas Escolas A, B e C7; 2) Observação de aulas em turmas de Projeto Nenhuma 

Criança a Menos (Projeto NCM) e turmas de 3ºano com enturmação por rendimento na 

Escola C; 3) Observação do quarto Conselho de Classe na Escola C. Toma-se como escola 

referência da pesquisa a Escola C, uma vez que a instituição adotou enturmação por 

rendimento para as turmas de 3º ano. A análise dos dados coletados contou com: 

transcrição das entrevistas com gestores e professores; categorização das entrevistas; 

comparação entre as entrevistas de gestores e professores a partir das categorias 

estabelecidas; transcrição das anotações registradas em caderno de campo referentes às 

observações em sala de aula e Conselho de Classe; categorização dos registros das 

observações em sala de aula e Conselho de Classe. A opção pela utilização dessas 

ferramentas de coleta e análise de dados foi realizada considerando estudos anteriores no 

campo que adotaram alguns desses recursos (CHRISTÓVÃO, 2009; SÁ EARP, 2009). 

Os critérios de validade (GASKELL & BAUER, 2008) interna comportaram triangulação 

de fontes, contando com dados coletados de entrevistas semiestruturadas com gestores e 

professores nas escolas, dados dos registros em cadernos de campo das observações de 

aulas e dados dos registros de campo em Conselho de Classe na Escola C. A 

confiabilidade da pesquisa (GASKELL & BAUER, 2008) foi assegurada pela descrição 

detalhada dos dados coletados para análise e pela estruturação da pesquisa por etapas. 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO.  

3.1- Entrevistas: percepções sobre as famílias, a vizinhança e expectativas quanto à 

extensão da escolarização dos alunos. 

3.1.1- Entrevistas com gestores. 

As categorias de análise utilizadas nas entrevistas com gestores (diretores gerais das 

quatro escolas) abordaram: percepções sobre a vizinhança, perfil das famílias atendidas 

 
6 O Projeto Nenhuma Criança a Menos constituiu-se como um projeto da Secretaria Municipal de Educação 

do Rio de Janeiro que alocou em uma turma de projeto os alunos retidos no 3º ano do Ensino Fundamental 

no ano letivo de 2012. Dessa maneira, esses alunos, ao invés de cursarem novamente o 3º ano do Ensino 

Fundamental, foram enturmados na turma de Projeto Nenhuma Criança a Menos no ano letivo de 2013.  
7 A Escola D não autorizou a entrevista com os docentes regentes em turmas de 3º ano do Ensino 

Fundamental. 
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pela escola, expectativas quanto à extensão da escolarização dos alunos e alocação de 

docentes em turmas. Já as categorias utilizadas nas entrevistas com professores 

abordaram: participação familiar na vida escolar do aluno, percepções sobre a vizinhança 

e expectativas quanto à extensão da escolarização dos alunos. Nas entrevistas, utilizou-se 

a medida de projeção de extensão da escolarização dos alunos como indicativo de 

expectativa sobre sua aprendizagem. 

 A tabela 1 sintetiza as percepções dos gestores sobre as categorias analisadas. 

Tabela 1: Categorias de análise nas entrevistas com gestores. 

Categorias Escola A  Escola B Escola C Escola D 

Percepções 

sobre a 

vizinhança. 

Associada 

à violência. 

Associada 

à violência. 

Associada 

à violência. 

Associada 

à violência. 

Perfil das 

famílias. 

Não atribui. Não atribui. Não atribui. Geracional. 

Expectativas 

quanto a 

extensão da  

escolarização. 

5°ano. 8° ano. 6° ou 7° ano. Ensino Médio. 

Alocação de 

Professores em 

turmas. 

Segmento/cargo 

ocupado. 

Preferência do 

docente. 

Preferência do 

docente. 

Docentes mais 

experientes em 

turmas com mais 

dificuldade. 

Fonte: a autora, 2014. 

 Em todas as entrevistas com gestores houve associação da representação do 

território de favela com violência. 

A violência também é um grande problema. (...) quanto à violência, a violência 

externa é pior, né? Não sei, de repente uma UPP8(refere-se ao Programa de Unidade 

de Polícia Pacificadora) pode ser uma solução, não sei. (Gestão Escola A) 

 

Eu acho que o problema é o desempenho dos alunos e violência. Até que agora, graças 

a Deus, a gente está com a escola bem mais tranquila. (Gestão Escola B). 

 

Como problemas a gente pode falar da violência e problemas de infraestrutura. (...) 

Sinceramente, não sei se UPP seria a solução, mas eu acho que evitaria os confrontos 

armados. (Gestão Escola C). 

 

 
8 O governo do estado (Sérgio Cabral 2006-2014) inaugurou a política de pacificação das favelas cariocas, 

através do Programa de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). O programa consistiu em ocupação pela 

polícia militar- e pelo exército nacional no caso do Complexo do Alemão e Complexo da Maré- das regiões 

de favela no município do Rio de Janeiro. A primeira Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foi instalada 

em 2008, na Favela do Santa Marta. O projeto das UPPs foi alvo de críticas e protestos de setores como os 

Direitos Humanos. Além de ter sido denunciada por atos de violência no interior de favelas pacificadas 

(CUNHA & MELLO, 2011). Um dos grandes expoentes dessas denúncias foi o assassinato do ajudante de 

pedreiro Amarildo de Souza, no interior da UPP da Rocinha. 
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Os problemas são o espaço físico e violência do entorno. Espaço físico, assim, teria 

que fazer uma obra, mas a violência cabe ao estado. (Gestão Escola D). 

 Interessante observar que todos os gestores apresentaram uma percepção da 

vizinhança associada à violência e duas gestoras citaram uma política pública em vigor 

no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro enquanto possível solução para a 

questão da violência. Nesse sentido, as entrevistas com gestores apontaram que a 

violência seria percebida como fator externo ao espaço escolar, estando relacionada à 

vizinhança. 

Verificou-se que as escolas apresentaram práticas intraescolares semelhantes 

quanto à alocação de alunos em turmas - com exceção da enturmação dos alunos do 3º 

ano na Escola C-, mas distintas em relação à alocação de professores em turmas. Em 

relação aos possíveis processos de seleção de entrada na instituição, nenhuma das gestoras 

declarou que a escola tenha preferência por algum perfil de família em específico. 

Contudo, quando questionadas sobre o perfil dos alunos que frequentemente procuram a 

escola, a Escola D apontou para um perfil geracional e a Escola C apontou para uma 

representação sobre as famílias dos alunos. 

Moram próximo e são... o pai já estudou aqui, o avó já estudou, o irmão já estudou, já 

conhecem a escola (Gestora Escola D). 

A maioria, infelizmente, são de alunos pouco assistidos pela família. Os que ficaram 

até março ainda sem vaga em escola. Moram próximos da escola. (....) 

(Sobre os alunos que frequentemente se transferem da escola) Infelizmente, são 

aqueles mais assistidos pelas famílias. Pela questão mesmo da nossa localização ser 

muito ruim hoje. Então, transferido é aquele que é assistido pela família. O pai quer 

mesmo uma escola que não suspenda tanto a aula, a verdade é essa. (Gestora Escola 

C). 

 Nenhuma das gestões declarou observar o perfil do aluno transferido, contudo a 

Escola D afirmou que casos muito raros se transferem da escola, já as outras escolas 

afirmaram que há grande rotatividade e, havendo vaga, a criança é matriculada. Mesmo 

não declarando práticas seletivas, a Escola D apresentou um perfil de alunado com 

percentual de 0,30% de responsáveis que concluíram o Ensino Médio. Enquanto esse 

percentual é de 0,10%, 0,4% e 0,6% nas escolas A, B e C, respectivamente. Esse fator 

pode se relacionar com o perfil de famílias que procuram a escola e conseguem a 

matrícula. A entrevista com a gestora da Escola C apontou percepção sobre os alunos que 

procuram e permanecem na escola como “alunos pouco assistidos pela família” e aqueles 

que se transferem da escola seriam mais assistidos pelas famílias. A qualidade da escola 
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parece se relacionar com a sua localização, definida pela gestora como “localização 

ruim”. 

           As entrevistas indicaram que a escola que apresentou maior expectativa em 

relação à escolarização dos alunos foi a Escola D, considerando que estes poderiam cursar 

o Ensino Médio e, alguns, o Ensino Superior. Contudo, essas expectativas podem estar 

relacionadas à diferença do público atendido pela Escola D em comparação com as outras 

escolas. A entrevista com a gestão da Escola B apontou que a expectativa da gestora é 

baixa mesmo encontrando ex-alunos cursando uma etapa posterior à sua expectativa 

projetada.  

Eu acho que até a maioria concluiria o fundamental. Apesar de saber que muitos deles 

vão parar no 5° ano mesmo. (Gestão Escola A).  

 

Olha, pelo o que eu tenho observado atualmente eu tenho encontrado muito ex-aluno 

no Ensino Médio. Mas, eu acredito que no 8° ano eles desistem. Apesar de eu ter 

encontrado, que eu moro perto de uma escola estadual, eu tenho visto muitos alunos. 

Inclusive alunos que foram do... (refere-se a Escola C) eu vejo, encontro. (Gestão 

Escola B). 

6° ano. 7° ano. (Gestão Escola C). 

Eu acho que a grande maioria o Ensino Médio. Tem um retorno positivo. Alguns 

chegam no superior, mas médio já é um retorno legal. (Gestão Escola D). 

3.1.2- Entrevistas com professores. 

A tabela 2 apresenta a síntese das categorias abordadas nas entrevistas com 

professores. 

Tabela 2: Categorias de análise nas entrevistas com professores. 

Categorias Docente 

Escola A, 

3° ano 

Docente 

Escola B,  

3° ano 

Docente 

Escola C, 3° 

ano baixo 

rendimento 

Docente 

Escola C, 3° 

ano alto 

rendimento 

Docente 

Escola C, 

Projeto 

NCM 

  

Percepção 

sobre  

vizinhança 

violência 

associada a 

vizinhança e 

aos alunos 

violência 

associada a 

vizinhança e 

influência 

aprendiza- 

do 

violência 

associada a 

vizinhança e 

aprendizado, 

considera 

influência da 

família  

 

violência 

associada a 

vizinhança e 

influência no 

aprendiza- 

do 

violência 

associada a 

vizinhança 

considera 

esforço 

individual 

para 

superação. 

  

Participação  

das famílias 

Pouca  Vincula  

participa- 

ção familiar 

ao baixo 

rendimento 

Vincula 

participação 

familiar e 

desinteresse 

dos alunos ao 

baixo 

rendimento 

Pouca  Pouca    
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Expectativa 

extensão da 

escolarização   

8° /9° ano Ensino  

Superior 

(todos) 

9° ano   

(4°ano para 

repetentes) 

Ensino Médio Superior 

(grupos da 

turma) 

  

Fonte: a autora, 2014. 

Parece ser partilhada entre gestores e professores das quatro escolas a associação 

entre vizinhança e violência, contudo nas entrevistas com gestores essa associação parece 

ser externa ao espaço escolar, estando relacionada ao território. Já nas entrevistas com 

professores, as famílias e os alunos também são representados como violentos.  

A violência é uma delas. É... por eles estarem cercados pela violência eles 

também são violentos. São crianças carentes de carinho, né? Precisam... Ai, 

nossa, de muita coisa. (Docente Escola A, 3° ano). 

 

Então, o negativo pra mim é essa violência que você tem que parar, tem dias 

que você tem que deixar de dar aula. Tem dias que você tem que liberar as 

turmas mais cedo. Então, você tem que conviver com isso tudo. Então, assim, 

se você programa a sua aula pra ser de um jeito, né, no meio do caminho do 

dia você tem que mudar devido a esses conflitos no entorno. Quer dizer, isso 

tudo é um ponto negativo. (Docente Escola B, 3° ano). 

A aprendizagem ela depende do meio, depende da família, depende de vários 

setores, né? Então, eu vejo que as crianças daqui elas não têm aquele aparato. 

(...) E assim, eu vejo que as crianças têm uma falta muito grande dos pais 

estarem interessados em ajudá-los, da situação que acontece toda em si aqui 

no entorno. O entorno aqui atrapalha muito a aprendizagem das crianças. Eles 

têm muita dificuldade porque daqui a pouco tá aprendendo, daqui a pouco tem 

um tiroteio e eles têm que parar de aprender, de estudar porque tem que ir 

embora correndo. Quer dizer, isso tudo bloqueia (...) E aqui a gente percebe 

que aqui dentro as crianças não tem um acompanhamento, não tem um apoio, 

não tem muita coisa. Tem uma carência muito grande, até mesmo afetiva. 

(Docente Escola C, 3° ano, turma de baixo rendimento) 

(...)A violência interfere de uma forma muito negativa na aprendizagem das 

crianças. E eu vejo assim, o fato das mães saírem pra trabalhar eles ficam muito 

abandonados. Acho que, de repente, é outro ponto negativo. (Docente Escola 

C, 3° ano, turma alto rendimento). 

(...)Aqueles que se esforçam conseguem ultrapassar esses limites da violência 

externa. Porque diminui a concentração dos alunos, eles não dormem direito. 

Eles vêm com uma vivência diferente que uma turma regular lá fora teria. 

(Docente Escola C, Projeto NCM). 

 

Nas entrevistas com professores as famílias também foram representadas como 

pouco participativas no processo de escolarização das crianças. 

Tem pouca participação familiar. Ih, com certeza. (Docente Escola A, 3° ano). 

Eu acho que a maioria que não possui esse acompanhamento é que possuem essa 

dificuldade. A gente vê casos aqui, ainda que muito sutil, mas que há um 

acompanhamento você vê que a criança tem um bom rendimento. (Docente Escola B, 

3° ano). 

 

Muito pouca participação, muito pouco. (Docente Escola C, 3° ano turma alto 

rendimento). 
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Quase não tem acompanhamento. Numa reunião que eu tive, três responsáveis vieram 

em uma turma de 25. (Docente Escola C, turma NCM). 

Por vezes, as próprias crianças foram representadas enquanto desinteressadas em 

seu processo de escolarização, o que justificaria seu baixo rendimento. 

(...) justamente esses que tinham mais dificuldade não tinham acompanhamento 

familiar. As crianças também não tinham vontade de aprender. Desinteresse dessas 

crianças era notório, você percebia que não estavam nem aí. (Docente Escola C, 3° 

ano, turma de baixo rendimento). 

As entrevistas com professores apontaram para adoção de explicações generalistas 

que associaram o baixo rendimento dos alunos às suas famílias, não apontando para 

estratégias coletivas escolares para elevar o desempenho dos alunos. Nem apontando para 

alguma parcela de responsabilização da instituição escolar em relação as estratégias 

desenvolvidas em sala de aula para elevação do desempenho desses grupos de alunos. No 

entanto, os professores apresentaram expectativas mais elevadas que os gestores em 

relação à extensão da escolarização dos alunos. Alguns professores projetaram sua 

expectativa diferenciando grupos de alunos. 

Bem, tem algumas exceções, né? Mas, confiante, vamos lá, pro 8° ano, 9° ano. 

(Docente Escola A, 3°ano). 

Eu acho assim, se esforçando, os que passaram eu acredito que podem chegar até o 9° 

ano. Alguns até um pouco mais, mas não todos. Dos que ficaram a metade ainda pode 

passar pro 4° ano, mas uma partezinha que os pais não estão nem aí e a criança também 

não quer... Porque, assim, não são só os pais. (Docente Escola C, 3° ano, turma de 

baixo rendimento). 

Eu acho que uma boa parte vai concluir o Ensino Médio e de repente prestar 

vestibular. Têm grupos diferentes. Mas, nem falo do grupo dos MBs (refere-se ao 

conceito Muito Bom) não, mesmo os com dificuldade já estão despertando o gosto, já 

falam das profissões que querem. (Docente Escola C, 3° ano, turma de alto 

rendimento). 

Se eles quiserem eles podem ir longe. Eles podem chegar em uma faculdade, ter uma 

vida normal. Assim, tendo os padrões normais de uma vida, se eles quiserem vão 

longe. Isso um grupo, não são todos. (Docente Escola C, turma Projeto NCM). 

Em outra entrevista a expectativa sobre a extensão da escolarização não apenas é 

alta como é extensiva a todo o grupo. 

Sob a minha ótica eu acho que até a universidade. Que a gente sempre tem que ter 

uma expectativa boa pros alunos. (...) Todos aqui têm a mesma oportunidade que 

qualquer uma outra pessoa que estude, por exemplo, em Copacabana, num colégio de 

lá. (Docente Escola B, 3° ano). 

Para dois professores a expectativa em relação à extensão da escolarização estaria 

relacionada com o interesse do aluno. Expressões como “se eles quiserem”, “se 
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esforçando”, “uma partezinha que a criança não quer”, parecem associar o desempenho 

escolar ao empenho individual do aluno, eximindo desse processo a responsabilidade da 

instituição. Não apontando para alternativas proporcionadas pela instituição para 

melhorar o desempenho escolar dos alunos, repetindo as percepções antes manifestas 

sobre a participação familiar numa relação de causa e efeito com o desempenho do aluno. 

A professora da turma de Projeto NCM na Escola C ainda estabeleceu um perfil de 

“normalidade” àqueles alunos que conseguiriam chegar ao Ensino Superior por seu 

esforço próprio.  

A seguir, apresentam-se considerações sobre as observações em sala de aula. 

3.2- Observações em sala de aula. 

As observações em sala de aula na Escola C ocorreram em três turmas com 

enturmação por rendimento: uma turma de 3° ano de alto rendimento, uma turma de 3° 

ano de baixo rendimento e uma turma de Projeto Nenhuma Criança a Menos (Projeto 

NCM). As categorias de análise utilizadas foram: práticas em sala de aula (distribuição 

de recursos e de materiais, atenção do professor, atendimento a solicitação de 

esclarecimento pelo aluno, oportunidades de fala aos alunos); conteúdo curricular para o 

ano de escolaridade; e distribuição espacial dos alunos em sala de aula. 

Foi possível identificar formas de agrupamento espacial dos alunos em sala de 

aula. A professora da turma de 3° ano com baixo rendimento declarou em conversa 

registrada em caderno de campo que busca “arrumar os lugares na sala pra não tumultuar 

muito a aula”. Assim, a organização espacial da turma teve como critério o 

comportamento dos alunos. A figura 1 apresenta um esquema de distribuição dos alunos 

da turma de 3° ano com baixo rendimento. Os alunos são representados por seus conceitos 

(I= Insuficiente, R= regular, B= Bom e MB= Muito Bom) e a observadora é representada 

por OB. 

Figura 1. Representação da organização dos alunos em sala de aula: turma 3° ano de baixo rendimento. 
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 Fonte: a autora, 2014. 

Já na classe de 3° ano de alto rendimento a professora declarou que organiza os 

alunos “colocando aqueles que sabem mais perto dos que sabem menos”. Justificou que 

adota esse critério porque “assim um ajuda o outro”. O critério e a justificativa de 

agrupamento por rendimento utilizados pela professora se aproximam dos indicativos de 

equidade apontados por estudos do campo de eficácia escolar (BROOKE & SOARES, 

2008). A representação espacial da turma segue abaixo. 

 

 

Figura 2. Representação da organização dos alunos em sala de aula: turma 3° ano com alto rendimento. 

 

Fonte: a autora, 2014. 

A professora da turma de Projeto NCM não adotou critérios de rendimento, mas de 

comportamento e de necessidades específicas (alunos que enxergam pouco sentam na 

frente) para distribuição dos alunos na sala de aula. Essa distribuição não é uniforme como 

na turma de 3° ano de alto rendimento, havendo fileiras individuais verticais e fileiras de 

cadeiras dispostas na horizontal no espaço da sala. 

Figura 3. Representação da organização dos alunos em sala de aula: turma Projeto Nenhuma Criança a 

Menos. 
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Fonte: a autora, 2014. 

Os modelos de organização espacial encontrados aproximaram-se do modelo 

centro-periferia do tipo topográfico de Sá Earp (2009), não havendo especificidade na 

espacialização dos alunos com baixo ou alto rendimento na sala de aula. Contudo, os 

alunos centro (SÁ EARP, 2009) são identificados na sala, mesmo que não se agrupem 

espacialmente. A turma de 3° ano com alto rendimento apresentou uma organização 

espacial mais equitativa. A professora distribuiu os alunos em sala de aula de maneira que 

os alunos com maior rendimento sentassem ao lado daqueles com menor rendimento. 

Contudo, ainda assim, foram identificados alguns alunos centro (SÁ EARP, 2009) na 

turma, os quais receberam maior atenção da professora e apresentaram maior frequência 

de oportunidades de fala quando comparados aos outros grupos de alunos.  

Quanto às práticas em sala de aula de distribuição da atenção docente, 

oportunidades de fala e participação dos alunos durante as aulas, houveram diferenças 

entre as três turmas. As turmas de Projeto NCM e de 3° ano de baixo rendimento se 

aproximaram no que diz respeito à maior atenção dada aos alunos com bom rendimento 

ou que são considerados esforçados e que apresentam práticas que se adequam às regras 

do ambiente escolar. Os alunos com baixo rendimento e que apresentavam práticas 

comportamentais tidas inadequadas ao ambiente escolar, foram constantemente rotulados 

enquanto “bagunceiros”, “preguiçosos”, alunos que “não querem nada”. Mesmo quando 

esses alunos solicitaram explicação ou participação em sala (como, por exemplo, ir ao 

quadro responder alguma questão) o estigma atribuído a eles veio à tona. Nos relatos de 

caderno de campo, a seguir, os nomes atribuídos aos alunos são fictícios. 

A correção no quadro seguiu-se. A docente perguntou a turma quem gostaria de ir ao 

quadro fazer o cálculo. Lia gritou “Eu!”, esticando os dois braços e levantando-se da 

cadeira. “Lia, você quer vir pra que? Pra fazer é graça porque você não sabe nem conta 

de somar direito, vai saber de multiplicação quando? Lugar de palhaça é no circo. 

Aqui é lugar de criança que quer estudar”. (Retirado Caderno de Campo. Escola C, 

turma Projeto NCM). 
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Nessa situação, fica evidente não apenas o estigma atribuído à aluna, mas a 

restrição de sua participação na aula. A fala da professora também apontou uma 

contradição: ao mesmo tempo em que afirmou que escola é lugar de criança que quer 

estudar, restringiu uma participação voluntária de uma aluna. 

Na turma de 3° ano com baixo rendimento também foi possível identificar 

situações nas quais são reafirmados estigmas. 

D argumenta com a professora que não sabe desenhar. “Você nunca sabe nada, D”. D 

abaixa a cabeça e não faz o desenho. As crianças conversam e discutem entre si sobre 

a atividade: “O seu vai ficar feio”. As crianças solicitam material entre si. D, levanta 

sutilmente a cabeça, antes completamente coberta por ambos os braços. Observa o 

desenho de outra colega de sala, Moi. D diz que não sabe desenhar. Moi responde 

“Você não sabe desenhar porque é burro”. Moi também integra o grupo de alunos com 

desempenho I. (Retirado de caderno de campo. Observação turma 3° ano de baixo 

rendimento). 

A situação narrada na turma de 3° ano com baixo rendimento edifica a construção 

de uma representação estigmatizada a determinados alunos. Essa representação, de 

alguma maneira, é reconhecida pelos outros alunos da turma, mesmo que estes tenham 

conceitos/notas bimestrais próximas. Quando Moi fala para D que este não sabe por que 

é burro, Moi diferencia-se de D, mesmo tendo conceito bimestral igual ao de D. A 

hipótese para tal fenômeno pode se relacionar com a frequência com que D é apontado 

pela professora como aluno estigmatizado. Cabe ressaltar que, ao final do ano letivo, D 

foi retido no 3º ano do Ensino Fundamental enquanto Moi foi aprovada para o 4º ano. 

Nos registros do caderno de campo a professora da turma apontou, por diversas vezes, 

sua preocupação com Moi, sempre retratada como aluna esforçada, mas que não 

conseguia “chegar lá”. Essa percepção parece ter sido um elemento importante para a 

decisão de aprovação da aluna, ainda que seu rendimento não tenha sido 

significativamente alterado. 

Já na turma de 3º ano com alto rendimento a professora, constantemente, 

observava os alunos que estavam copiando ou não as tarefas, passava nas mesas e 

solicitava que os alunos com melhor rendimento ajudassem seus colegas nas tarefas. 

Contudo, o grupo dos quatro alunos com conceito I era constantemente solicitado a se 

retirar de sala. Essa prática levava esse grupo de alunos a perder tempo de aula, o que 

dificultaria a melhora no seu rendimento. 

Quanto aos conteúdos curriculares para o ano de escolaridade, nas três turmas foi 

possível identificar que os conteúdos ministrados estão em desacordo com as orientações 
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curriculares da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para o 3º ano do 

Ensino Fundamental9. As turmas de 3° ano de baixo rendimento e Projeto NCM tiveram 

como foco o desenvolvimento da habilidade da leitura e da escrita. O conteúdo lecionado 

na turma de 3° ano de baixo rendimento aproximou-se do conteúdo ministrado para o 1° 

ano do Ensino Fundamental. Em relação à matemática, o conteúdo pareceu ser mais 

avançado, incluindo cálculos de multiplicação e divisão. Mas, ainda assim, apenas foram 

abrangidos cálculos com números inteiros e sem inclusão de divisão complexa, estando 

em desacordo com as orientações curriculares para o 3º ano. Esse quadro de redução de 

conteúdos também se configurou na turma de 3° ano de alto rendimento, contudo os 

conteúdos ministrados foram mais avançados em comparação às outras duas turmas 

analisadas. 

3.3- Observação em Conselho de Classe. 

 O Conselho de Classe observado refere-se ao quarto Conselho de Classe do ano 

letivo de 2013, realizado na última semana de novembro desse mesmo ano. Por ser o 

penúltimo Conselho de Classe do ano letivo, a pauta deste incluiu tanto a síntese oral dos 

professores sobre o andamento das turmas e destaques sobre os alunos, quanto decisões 

sobre àqueles que seriam retidos nas turmas. Ressalta-se que no ambiente de Conselho de 

Classe algumas percepções são comumente manifestas de maneira mais direta. Sendo 

possível perceber se as representações declaradas, em algum grau, são mais ou menos 

partilhadas pelo grupo de profissionais da instituição. 

Sobre as decisões de aprovação e retenção, em específico, o quarto Conselho de 

Classe iniciou-se com fala da diretora geral fazendo um apelo para que os docentes não 

“pesassem a mão na reprovação”. Como justificativa para esse apelo a diretora declarou. 

Eu não quero que digam que a culpa é só do professor, mas também não é só o aluno: 

é um conjunto. Essas crianças são infelizes por natureza, já nascem num lugar infeliz 

por natureza, tem pais que são infelizes por natureza e que não se fazem de pais 

presentes. (Gestora da Escola C). 

A fala da gestora parece equivaler sua percepção sobre o território de moradia dos 

alunos, à percepção que faz sobre a família dos estudantes, associando ambas a um perfil 

desviante de um ideal de “felicidade”.  Quando a diretora aponta que “não quer que digam 

que a culpa é do professor, mas também não é só do aluno”, esta parece apontar para uma 

 
9 A matriz curricular da Turma de Projeto Nenhuma Criança a Menos conjugava os conteúdos referentes 

ao 3º e 4º anos do Ensino Fundamental. 
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corresponsabilização entre professores e alunos pelo desempenho alcançado pelos 

estudantes. Contudo, a sequência da fala aponta, genericamente, para uma baixa 

expectativa em relação a todo o corpo discente. Uma vez que, estes nasceram em um 

determinado território, com famílias ausentes e que estas condições impediriam sua 

“felicidade”.  O apelo, então, seria para que os professores considerassem esses 

elementos, que colocariam os alunos dentro de um perfil desviante, e decidissem por sua 

aprovação. Ainda que os alunos não tenham alcançado os objetivos propostos. 

Ainda durante o quarto Conselho de Classe, uma intervenção do professor da Sala 

de Leitura pareceu apontar a enturmação como uma prática de preservação dos alunos 

percebidos como os que poderiam ter maior extensão da escolarização. 

Eu acho que a enturmação do 1°ano já tem que sair do E.I (nomenclatura refere-se à 

Educação Infantil). Pegar os professores do E.I e ver quem é B e MB (refere-se aos 

conceitos avaliativos Bom e Muito Bom). É claro que eles não são avaliados assim, 

mas o professor do E.I já olha o aluno e vê que esse tem futuro e que esse não tem. 

Então, o professor já sabe. (Professor de Sala de Leitura, Escola C. Conselho de 

Classe). 

Considerando que a fala do professor de Sala de Leitura não gerou um debate entre 

os professores presentes no Conselho de Classe, parece ser partilhada uma percepção 

positiva sobre a enturmação por rendimento. Ressalta-se que foi relatado pelos docentes 

das turmas acompanhadas que a decisão pela enturmação do 3º ano por critérios de 

desempenho foi tomada no primeiro Conselho de Classe do ano letivo de 2013. No qual 

houve acordo para realização de uma prova de nivelamento que orientaria a alocação dos 

alunos nas turmas. Essa decisão foi tomada após o início do ano letivo de 2013, sendo os 

alunos realocados em turmas de acordo com o seu desempenho na prova de nivelamento. 

Dessa maneira, os alunos passaram por um novo processo de adaptação, uma vez que 

foram deslocados de suas turmas originais e separados de seus pares. Como aponta 

Gamorran (1995), ainda que seja declarada uma justificativa pedagógica para realocação 

dos alunos nas turmas por critérios de desempenho, essa decisão tende a reproduzir no 

ambiente escolar uma lógica de segregação dos grupos sociais por perfil socioeconômico.  

4- CONCLUSÃO. 

Estudos sobre processos de ensino-aprendizagem em contextos educacionais em 

territórios com alta concentração de pobreza, ainda se configuram como necessários para 

debater características de práticas escolares que podem ampliar ou reduzir desigualdades 

internas no processo de escolarização dos alunos. Nesse sentido, estudos da sociologia da 
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educação que consideram o território como um elemento que se articula com 

características intraescolares podem auxiliar na compreensão desse fenômeno. 

O estudo amplia o conceito de expectativas de professores, utilizado em estudos no 

campo do interacionismo simbólico que relacionam expectativas docentes com processos 

de tomadas de decisões nas relações escolares. Considerando que as expectativas dos 

gestores podem ser fundamentais para tomadas de decisões intrasescolares, sugere-se que 

seria mais apropriado a utilização do termo expectativas institucionais. Incluindo, como 

fundamentais para discussão de decisões intraescolares, tanto as expectativas de gestores 

como a de professores sobre os alunos.  

Os resultados da pesquisa apontaram para comparações ainda não realizadas em 

estudos que relacionam expectativas de gestores e docentes com práticas de seleção de 

grupos. Como, por exemplo, a comparação entre expectativas em relação à extensão da 

escolarização dos alunos entre gestores e professores das mesmas instituições. 

A pesquisa confirma hipóteses de estudos anteriores que apontaram que o grau das 

expectativas de professores se diferencia por grupos de alunos, havendo grupos aos quais 

são projetadas altas ou baixas expectativas. Os grupos de alunos aos quais os professores 

das turmas consideram como bons alunos- alunos que manifestam comportamento dentro 

do esperado, que sejam vistos pelos profissionais da escola como “esforçados”, crianças 

as quais a família busca estar presente no espaço escolar ou que obtenham notas mais 

altas nas avaliações- recebem maior atenção dos professores, maior oportunidade de fala 

durante as aulas e são eleitos como “ajudante do dia”10. Em oposição, os alunos ou grupos 

de alunos aos quais são projetadas baixas expectativas parecem ter um estigma reforçado 

sobre sua capacidade de aprendizagem. No grupo de alunos com baixas expectativas, 

elementos periféricos ao desempenho em avaliações se relacionam com possibilidades de 

bonificação de notas a esses alunos. Como, por exemplo, alunos que têm o 

comportamento mais próximo ao esperado pelo ambiente escolar apresentam maiores 

possibilidades de sucesso em decisões intraescolares sobre os alunos que serão retidos ou 

não.  

 
10 Prática em que o professor elege um aluno para lhe designar tarefas como ir à direção, solicitar algum 

material ou levar alguma informação a outros profissionais da escola. Essa prática afere um status de 

diferenciação àqueles que ocupam a função de “ajudante do dia”.  
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   As entrevistas com gestores e professores indicaram que as representações sobre a 

vizinhança de origem dos alunos relacionam-se com as expectativas em relação à sua 

capacidade de aprendizagem, assim como suas possibilidades dentro da instituição. A 

Escola C, parece adotar a prática de enturmação com vistas a destinar maiores recursos 

aos alunos que considera que podem ter um período de escolarização mais amplo. As 

relações estabelecidas dentro das turmas observadas também parecem apresentar esse 

perfil. Contudo, foi observado que as práticas pedagógicas adotadas pelos professores da 

Escola C se diferenciaram, ainda que para um mesmo ano de escolaridade. 
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CAPÍTULO 47 
 

O ESTUDO HERMENÊUTICO: DA ANÁLISE 
INTERPRETATIVA DA DESIGUALDADE E A 
CONCEPÇÃO DA DESILUSÃO 

 
ANTÔNIO CARLOS COQUEIRO PEREIRA 

 
RESUMO: A elaboração desse Artigo Acadêmico, tem como objetivo 
principal, abordar a importância dos estudos hermenêuticos dentro de um 
espaço social e as consequências dos fatores ideológicos, econômicos, 
étnicos, educacionais, de saúde, justiça e de todos os fatores em que estão 
inseridos dentro do habitat onde estão inseridos as classes menos 
favorecidas e que vivem na ilusão de poder um dia ter o reconhecimento de 
ter direito o que é de direito relacionando com o fatores do epistemicídio e da 
necropolítica impostas por o que estão no topo da pirâmide que são as 
minorias afortunadas. Tem como ponto de pesquisa bibliográfica, com leitura 
e suporte de vários autores em que tratam do referido assunto. Destina-se a 
todos aos alunos que estão cursando graduação, pós-graduação, mestrado, 
doutorado e a todos os interessados sobre o assunto. 
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INTRODUÇÃO 

 

A do entendimento do ser humano sobre a forma de vida em viver dentro de uma 

sociedade tem uma constante luta para poder como respeitar o outro, o direito do outro, 

a divisão da economia, a condição do direito a ter direito, a condução da democracia na 

conjuntura política e econômica, a formação religiosa adentro das suas diversidades, a 

promulgação do poder e do conseguir o poder vida social coletiva e individual. O 

homem está atrelado às formas tradicionais no tempo, no espaço e no meio social em 

que está inserido (ANDRIOLI, 2006). Assim foi o homem, desde a sua forma primitiva 

até na contemporaneidade o homem teve a sua história atrelada a ciência de várias 

formas, e, uma delas é a busca da compreensão e interpretar das coisas. Assim, pode 

notar que tudo tem um sentido, tem uma lógica e as vezes também pode ver que essa 

lógica nem pode existir. Umas das ferramentas em que o homem usa, desde a idade 

média até a contemporaneidade a interpretação e a ideologia, pode então, que as 

interpretações podem ter uma direção ideológica conforme a necessidade de quem está 

usando a forma interpretativa para o bem próprio ou até pode ter de caráter para o bem 

comum. A ideologia está atrelada ao sistema interpretativo que pode ser atribuído para o 

lado negativo ou positivo e nesse contexto a hermenêutica permeia em duas vertentes. 

 
Todavia, para evitar essa primeira armadilha, devemos evitar uma segunda. 

Que consiste em definir inicialmente a ideologia por sua função de 

Justificação, não somente dos interesses de uma classe. Mas de uma classe 

dominante. A meu ver, precisamos escapar ao fascínio exercido pelo. 

Problema da dominação para considerarmos um problema mais amplo, o da 

integração social, de que a dominação é uma dimensão, e não a condição 

única e essencial. Ora, se tomamos como adquirido o fato de a ideologia ser 

uma função da dominação, é porque admitimos também, sem crítica, o de a 

ideologia ser um fenômeno essencialmente negativo, primo do erro e da 

mentira, irmão da ilusão. (RICOUER, 1996, p. 65). 

  

De acordo com o autor, pode perceber que a questão da interpretação 

hermenêutica está, muitas vezes na negação da afirmação do que é real, sendo uma 

ferramenta para manipulação de sistemas, de classes sociais, de indivíduos no coletivo 

ou individual por uma parte dominante que pode ostentar algo em que faz com que uma 

das partes pode ser manipulada. Ver claramente dentro de processos em que estão 

envolvidas as classes menos favorecidas, quando tem interesse de outra classe que 
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ostenta o poder. Exemplo mais significativo quando um município, estado ou país está 

em pleno processo eleitoral.  

O homem e suas ciências sempre tiveram a curiosidade de saber, conhecer e 

entender o que passa ao seu universo de vida através da busca o que pode compreender.  

 

A proposta apresentada por Hans-Georg Gadamer situa-se na perspectiva da 

validação da consciência histórica como referência para a interpretação do 

conhecimento humano. O homem é marcado pela tradição e a forma de estar 

no mundo comporta o passado como condição para o desenvolvimento da 

linguagem, a qual, num constante movimento de reinterpretação, constitui a 

realidade. (ANDRIOLI, 2006, p. 02). 

 

Na condição em que homem entendia que a forma mais significativa da 

compreensão, era ter uma relação com o passado e forma tradicionais com que 

aconteciam os acontecimentos para forma uma interpretação mais significativa dos fatos 

ocorridos, mas, como relacionar os fatos acontecidos no passado que tiveram 

consequências nos dias de hoje? Neste ponto, a renovação dos entendimentos 

hermenêuticos teve uma nova conjuntura quando a interpretação buscou a relacionar o 

que aconteciam no passado para entender o que acontece no presente. Assim, as 

tradições tiveram um espaço não muito significativo no contexto da hermenêutica 

contemporânea.  

O universo do faculto da consciência e da compreensão do poder da mente do 

ser humano vem de como foi à composição da formação da estrutura do homem. Ver a 

estrutura física, das articulações motoras, da capacidade de utilizar o psiquê, de usar a 

compreensão do que ver, do que ler e principalmente do que sente. Assim, também é 

pela convivência no meio social que adentra em todas as camadas no espaço onde o 

sujeito estar inserido. Pode dizer o ser humano pode usar de todo artificio para viver, 

mas se não usar o compreender não vai ter sucesso no que almeja com eficiência e, esse 

compreender dar-se o nome de hermenêutica. Na relação do conviver e do compreender, 

surge uma terceira via que são as experiências, pois, entender que o valor da verdade da 

experiência surgirá uma nova abertura para novas experiências (GADAMER, 1997).  A 

hermenêutica vem sendo colocado na conjuntura da vivência humana desde a história 

antiga, adentrou na Idade Média, fluiu na idade moderna e estar sendo concretizados 

seus estudos na contemporaneidade com o surgimento de novos vieses de concepção do 

homem em sociedade. Pode ter como motivo da iniciação da hermenêutica quando os 

gregos começaram a querer resposta para as coisas que surgiram na sociedade no 
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período em que o homem buscou várias respostas para diferentes fatos em que o 

circundava na vida social. 

 

A experiencia é, pois, experiência de finitude humana. É experimentando, no 

autêntico sentido da palavra, aquele que não é do senhor do tempo e nem do 

futuro. O homem experimentado, propriamente, conhece o limite de toda 

previsão e a insegurança de todo plano. Nele consuma-se o valor da verdade 

da experiência. (GADAMER, 1997, p. 527). 

 

Quando relaciona a compreensão do conhecimento, o compreender esse 

conhecimento com a experiência de finitude humana, pode dizer que o relacionamento 

histórico do passado, com o desenvolvimento de objetos de estudos ao longo do tempo e 

chega a um futuro, o valor da experiência vivida pelo homem, mostra com o maior valor 

como compreender hermeneuticamente o que está sendo objeto de compreensão do 

estudo. 

Portanto a compreensão e a hermenêutica tem um paralelo em que se uni para 

mostrar e fazer o homem entender que o conhece não é mais importante e sim ter a 

compreensão do que passa dentro das várias ciências que está dentro da hermenêutica e 

que cada um tem a sua finalidade na conjuntura do espaço social em que o sujeito está 

inserido no contexto físico, social, econômico, religioso, judicial, educacional e em 

todas vertentes em que o homem utiliza para poder ter uma vida de conforto, para poder 

saber o que pode ser o correto ou que é errado. (RICOEUR, 1988). A forma da 

compreensão vai depender muito do objeto em que o leitor pesquisado vai interpretar o 

que está sendo lido. Assim: 

 

É inútil lembrar que o problema hermenêutico se colocou primeiro que tudo 

nos limites da exegese, isto é, no quadro duma disciplina que se propõe 

compreender um texto, de o compreender a partir da sua intenção, sobre o 

fundamento daquilo que ele quer dizer. Se a exegese suscitou um problema 

hermenêutico, isto é, um problema de interpretação, é porque toda a leitura 

de texto, por mais ligada que esteja ao quid, ao "isso em vista do que" foi 

escrito, faz-se sempre no interior de uma comunidade, de uma tradição, ou de 

uma corrente de pensamento vivo, que revelam pressupostos e exigências: 

assim, a leitura dos mitos gregos na escola estóica, na base de uma física e de 

uma 5O Conflito das Interpretações ética filosóficas. (RICOEUR, 1988, p. 

05).  

 

O CONCEITO DE HERMENÊUTICA 

 

Não pode ter uma forma direta para dizer o que é hermenêutica, pois vem de 

uma concepção singular ao modo de ser do indivíduo, a formação de vivência social e 

filosófica, com uma contribuição de conhecimento de mundo (um pouco da 
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antropologia), com experiência do trajeto de vida fora e dentro do seu habitat e 

principalmente de uma contribuição da educação escolar ao logo da vida do sujeito.  

 
A pesquisa científica não ocorre dissociada da consciência histórica da 

humanidade. Ciência e tradição se fundem pois o conhecimento, sendo 

histórico, não consegue libertar-se da sua condição histórica. Não há, 

portanto, como haver ciência livre de preconceitos. (ANDRIOLI, 2006, p. 

03). 

 

No contexto, o conhecimento vem como ferramenta de um objeto em que toma 

como ponto de partida de concepção hermenêutico, sendo que vem de um conjunto de 

experiências adquiridos no decorrer do tempo, sendo adicionado a tradições e fatos 

científicos para compreender o que passa na contemporaneidade como objeto de estudo. 

Assim pode entender que a hermenêutica traz consigo uma visão antropológica.  

Na visão de muitos teóricos, que aponta a hermenêutica como a ciência da 

interpretação outros teóricos apontam a filosofia do sentido, com a fenomenologia e o 

estruturalismo do texto retórico e a filosofia da argumentação interpretativa (PEREIRA, 

1994, p. 01). Com esse conceito, pode dizer que a hermenêutica é a forma de como o 

sujeito interpreta tudo que ele ver, o que sente o que ler o que está ao seu redor. Pode 

diferenciar as interpretações de forma com que o campo a ser interpretado faz parte da 

vida do cotidiano pluridimensional. Veja a questão do brasileiro quando busca a 

entender o porquê de tanta desigualdade, porquê de tanta corrupção e ainda tendo 

esperança que um dia tudo isso vai acabar, com sonho de uma vida justa, igualitária e 

sem nenhum pingo de descriminação. Pode dizer que isso é um motivo de estudo que 

pode ser chamada da Hermenêutica da desilusão do brasileiro. Existem várias formas de 

classificação das hermenêuticas dentro de um cenário social em várias vertentes, pois, 

cada uma, tem uma forma de interpretação, objeto de estudo e por cima, uma concepção 

filosófica e social dos acontecimentos em que a hermenêutica vai fazer parte. Pode ter a 

Hermenêutica da Justiça ou da Injustiça ( marcada pela filosofia política e a filosofia do 

direito) para poder assimilar as formas interpessoais de alteridade e as formas 

institucionais de associação (RICOEUR, 1995), a Hermenêutica da Educação, a 

Hermenêutica do Homem, a Hermenêutica do Sistema Social, a Hermenêutica da 

Desilusão e várias outras vertentes em que pode ser usado a hermenêutica com forma de 

interpretar e compreender o que passa ao redor da vida de um homem (sentido figurado) 

como objeto de tirar as dúvidas interpretativa do que faz ser curioso na forma de saber o 

que acontece no cenário onde estar inserido. A Hermenêutica não tem como ponto 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 726



marcante comprovar ou refutar interpretações em que tem uma lógica concreta, mas 

passa a ser um mecanismo hermenêutico de tentar fazer com que busquem a 

interpretação do objeto pesquisado. 

 

CLASSIFICAÇÕES DAS HERMENÊUTICAS 

 

A hermenêutica, ao longo do desenvolvimento humano, teve dentro dos estudos 

promovido pelos pesquisadores que toda ação, deve ter uma concepção hermenêutica, 

pois, deve ter o entendimento de como agir, comportar, conviver, relacionar, perceber 

que tem direito a justiça e a entender o que pode ter e ser como homo sapiens. Assim, a 

classificação da hermenêutica vai depender de como o indivíduo vai utilizá-la como 

objeto de estudo, de comportamento, de ser pesquisado curioso no que trata de vários 

seguimentos que envolvem o seu comportamento, a forma de agir, de pensar e de 

entender o que passa ao seu redor dentro de seu habitat. Assim, a hermenêutica adentra 

em vários seguimentos da vida do indivíduo social.  

 
Ademais, a recursividade dos produtos e dos efeitos são eles próprios 

produtores e causadores daquilo que os produz: somos produtos de um 

sistema de reprodução, mas esse sistema só pode continuar reproduzindo se 

nós próprios nos tornarmos reprodutores, e o princípio, o hologramático, de 

que não somente a parte está no todo, mas o todo está na parte; o indivíduo é 

parte da sociedade, mas a sociedade é parte de cada indivíduo. (SOUZA, 

2019, p. 07). 

 

A hermenêutica da desigualdade sinaliza que o individuo é o próprio agente de 

mecanismo da desigualdade, pois reproduz o que o sistema impõe dentro de uma 

negação e da falta de vontade de buscar com as ferramentas necessárias para não ser um 

reprodutor da sua própria desigualdade.  

Pode também, relacionar a hermenêutica dentro de fatores de coletivos, 

individual, dependendo dos fatores em que esse indivíduo sofre ações dentro de 

concepções favoráveis ou adversa dentro do meio em que faz parte de uma sociedade 

coletiva ou na parte particular na sua forma de vida. Com a concepção da hermenêutica 

da desigualdade, o indivíduo faz parte de um sistema de reprodução e, ele, é o produtor 

dessa reprodução e se não for capaz de modificar essa conjuntura, vai ficar sempre 

sendo objeto de alienação (SOUZA, 2019). Pode dizer que as ramificações 

hermenêuticas vêm de fatores em que está passando a sociedade, o indivíduo, uma 

região, qualquer lugar onde o sujeito está inserido. Quando fala da hermenêutica da 

justiça, pode ter uma concepção ampla, pois a justiça vem da injustiça que faz contexto 
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com a negação do que é de direito penetrado dentro de anais de leis em forma de 

garantir o que o cidadão tem de direito. Mas, quando esse direito não é colocado em 

práticas conforme os anais em que configura dentro de conjuntura adversa, pois o que 

está aprovado, comprovado e sancionado por quem tem direito não chega aos que 

precisam desse direito ser empregado de forma correta, aí, já entra a hermenêutica da 

injustiça. É outro objeto de estudo em que é derivado da negação de uma hermenêutica 

que é o do direito constituído por leis. Neste contexto, compreender que uma 

hermenêutica pode derivar outra hermenêutica. Outra forma de é o objeto de estuda em 

que trata a educação de qualidade e de uma forma ampla ou restrita dentro de uma 

concepção local ou no sentido mais amplificado que pode perpassar limites sem 

dimensão.  

Essa hermenêutica não chega ter uma derivação conceitual, pois trata de uma 

conjuntura de divisões dentro de um tema que é a educação e suas normativas, neste 

contexto, vai existir várias formas hermenêuticas e que cada uma terá que ser analisados 

de forma contextualizada conforme a situação em que está dentro do contexto no 

momento. Pode ter uma perspectiva como exemplo as educações de níveis básicas, 

educação superior e suas concepções em locais ou até mesmo individualmente no que 

trata o problema ou objeto de estudo. Também pode compreender e derivar outro estudo 

sobre a sua negação para quem tem direito. Assim, pode dizer que a hermenêutica não 

tem uma só vertente, tem uma bipolaridade ou até multipolaridade dentro de uma 

concepção social. O mais doido de uma concepção hermenêutica e que trata da análise 

da Constituição de um país em que fala que todos tem direito a uma moradia, a 

alimentação adequada para suprir a exigência da manutenção do corpo para poder viver, 

a uma moradia onde pode se abrigar de forma segura, na manutenção da saúde, do 

abrigo dos fenômenos naturais em que o agente em que tratam essas normativas estão 

inseridos, o direto a saúde de várias formas e situações em que necessita, com a 

obrigação dos agentes públicos dentro das três esferas em que constitui um país, pode 

também dentro dessa mesma constituição o direto a ter uma forma de sustentação e 

manutenção da sua vida através de empregos e etc.  

Mas tudo isso contrapõe ao que são colocados em práticas para o cidadão, mas 

tem uma que são regulamentas dentro dessa constituição que é a obrigatoriedade do 

voto, com penalidades para que não cumprem, pode também ter uma hermenêutica 

sobre essa obrigatoriedade, devido ao não cumprimento das leis acima citadas e que 

para garantir uma, com gastos e regalias para quem está concorrendo o poder para 
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garantir esse poder ou para ser colocado em prática para garantir a sua manutenção de 

regalias e para quem está configurado na minoria da pirâmide social e que manipula a 

maior parte dessa pirâmide que são as partes da camada mais desafortunadas de todos os 

direito que fazem parte dessa referida pirâmide na sua base. A hermenêutica da 

Desigualdade e suas formas de ser abordadas como objeto de estudos.  

A hermenêutica da desigualdade vem mostrar para todos que a existência dessa 

desigualdade tem uma conjuntura que sempre está do lado mais fraco e o lado 

preponderante e que muitos acham que faz parte natural de uma vida em que alguns 

deve sofrer para que outros possam ter uma qualidade de vida mais confortável. No 

contexto geral da história, percebe que cada ser humano historicamente, teve de alguma 

forma, negada os direitos que são garantidos em lei, devidos ter nascido em uma 

camada mais desfavorável no contexto de pertencer à camada mais injustiçada que são 

aquelas que estão na base da pirâmide social e econômica que constitui a base dessa 

pirâmide. São os que nascem nas favelas, são aquelas que pertencem à camada, na sua 

maioria das partes, descendentes da mãe África, são aqueles que não possuem status de 

nobreza ou de pertencer a camada da minoria que estão no topo da referida pirâmide. 

Dessas desigualdades, ver o surgimento de novos vocábulos que, até então era 

desconhecidas no meio social e que estão em evidência, não só no meio acadêmico 

como nas mídias televisiva e de forma geral que são as palavras Epistemicídio e 

necropolítica. Os estudos hermenêuticos trazem uma visão mais clara, o que devia ser 

colocado a prova, que existem problemas para que essas palavras estejam em evidências 

não só no cenário nacional como mundial.  

É um conjunto de complexibilidade, porque vem da forma corrupta da negação 

de direito por parte de muitos políticos (sabe que isso no âmbito nacional é um fato que 

historicamente vem sendo colocado em evidencia de forma quase natural), a sustentação 

de poder de quem está no topo da minoria da pirâmide econômica, quanto mais tem, 

será mantido perpetuamente o seu poder de forma hereditária, a negação étnica da 

distribuição de rendas de forma igualitária para toda a forma da condução da educação 

de forma igualitária para todos de forma que não seja só uma máscara fazendo de conta 

que estão sendo cumprido o que estão dos anais quem garanta esse direito para todos 

sem discriminação de etnia, credo, classe social e de qualquer pessoal de diferentes 

segmentos social dentro de um contexto pluralizado, que isso também seja ampliado nos 

direitos que os Artigos da Constituição de cada país sobre a distribuição e a manutenção 

da saúde para todos, direitos a moradia, a liberdade de expressão e a ter uma 
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alimentação digna. O que ver hoje é a forma mais obscura de necropolítica, do 

epistemicídio e a negação de direito para aqueles que estão as margens de uma classe 

social em que precisa realmente de ter seus direitos empregados de forma efetiva, sem 

máscara e com completa afirmação para os estudos hermenêuticos não precisa ter uma 

comprovação da triste realidade em que passa um território, um país, um continente e a 

todo o planeta.  

Uma das coisas que a hermenêutica devia estar sempre a estudar é a questão da 

desilusão em que o povo, de forma em geral tem quando são prometidos os 

cumprimentos dos Artigos que estão dentro da Constituição de cada país por políticos, 

por magistrados, por quem tem o dever de cumprir com que sejam efetivamente 

cumpridos para todos sem fatores discriminatórios. Assim, pode dizer que isso trata da 

hermenêutica da Desilusão. 

 

A HERMENÊUTICA DA DESILUSÃO. 

 

 A palavra desilusão, segundo o dicionário Aurélio significa perda da esperança, 

descrença, deixar de acreditar, sensação de desapontamento, sentimento de frustração, 

decepção etc. Então, de acordo com o que foi escrito acima, o povo de modo geral não 

tem mais a crença de dias melhores, de ter uma democracia, de ter igualdade e 

principalmente de ter direito políticos e sociais garantidos em Lei em uma forma 

igualitária e sem segunda ou terceiras intenções. Pode comprovar durante a história 

universal que a descrença veio depois que muitos movimentos sociais que fizeram com 

os direitos sociais fossem implantados, garantidos e que depois foram esquecidos, 

tirando do povo o que foram implementados e tirando a esperança do povo em ter a 

ratificação perpetuo desse direito em sua vida. Vejamos como exemplo a questão das 

Leis implementadas no Brasil para abolir a escravidão. Como pode libertar o filho de 

um escravo depois de nascido, se a mãe e o pai continuam sendo escravos? Como dar a 

liberdade a um idoso, se ele não tem mais forças para trabalhar e não poder usar essa 

“liberdade” com os seus parentes que ainda continua sendo escravo e por último, como 

dar liberdade a todos os escravos, sem que eles não tenham um lugar fixo para morar, 

não tem condição para alimentar e nem direito a ter condições de poder trabalhar, 

estudar para poder sobreviver? Será que atualmente, não continuam dessa forma? 

Percebe que esse fato histórico trouxe uma consequência grave para os dias de hoje, a 
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negação do direito a liberdade dos escravos com suporte adequado para sobreviver, 

trouxe um desiquilíbrio social enorme na atualidade.  

Pois, percebe que a maioria de pessoas que são incluídos nas classes menos 

favoráveis é de etnias negras, os indígenas e por últimos os que são de origens 

afrodescendentes (mestiços). Isso também pode perceber na questão educacional, de 

saúde, econômica e em vários setores sociais. Esse fato vem da negação de quem estava 

no poder da época da abolição da escravidão, a minoria branca que ostentavam o poder 

e que faziam da aristocracia elitista rica do período escravocrata no Brasil e no mundo. 

Outra negação importante é quando tratam da educação, nesses pontos todos, negros, 

brancos, índios e mestiços sofrem na pele quando são pobres é a negação da 

implementação e ratificação no direito que estão nos Artigos da Lei que falam que a 

educação deve ser por igual para todos. A questão dos investimentos, a oferta de cursos 

superiores para as mais diversas profissões dentro das universidades ou instituições 

públicas, direito a ter a justiça com transparência e sem descriminação.  

O que vemos e são comprovados é que em cursos ditos de “ponta”, a maioria das 

vagas é para aqueles que têm privilégios de ter cursos pré-vestibulares ou que 

frequentaram escolas privadas de qualidade da camada social do topo da minoria da 

pirâmide social. Segundo preceito da educação brasileira, conforme está inserido na 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular), os objetivos de promoção quem conclui o 

ensino médio e iniciar a última etapa de aprendizagem educacional é o ingresso em 

Universidades públicas, sonho de todo adolescente que ver a educação como a principal 

ferramenta para ter um desenvolvimento educacional, profissional e econômico e depois 

de concluir o ensino médio comprova que o sonho vai virar um pesadelo, uma 

desilusão. É assim com o sonho da casa própria, é assim na saúde e principalmente na 

evolução e ascensão de uma classe social para a outra. Por isso, cita que a hermenêutica 

de desilusão tem uma igualdade na sua complexibilidade com a hermenêutica da 

desigualdade. Pois, pode entender que uma está relacionada com a outra dentro da busca 

da sua compreensão para o entendimento de estudo no panorama social.          

Entender a hermenêutica da desigualdade aborda dissociar com a hermenêutica 

da desilusão, Sendo que a palavra desilusão, quando trata de estudos hermenêutico tem 

uma dicotomia da palavra que está empregada no dicionário Aurélio, Entender a 

hermenêutica da desigualdade, aborda associar  com a hermenêutica da desilusão, faz 

com que a necropolítica e o epistemicídio no cenário nacional e mundial, nunca vai 

deixar de ser uma doença crônica em que precisa ter uma maturidade para o povo (de 
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forma geral) possa ter o entendimento para poder usar a ferramenta mais importante que 

tem o cidadão de forma em que a sapiência e a racionalidade desvinculada com a 

cultura que temos hoje que a barganha de votos, o oferecimento de barganha com que 

ter por direito a troco de um voto. Admirar a hermenêutica da desigualdade faz com que 

instintivamente, busca ao estudo da hermenêutica da desilusão. O povo tem fome, a 

necessidade de direitos de justiça social, moradia, educação, saúde e na hora de poder 

fazer com que a democracia seja verdadeiramente colocada em prática, na garantia do 

que estão escritos em lei, ouvi as promessas de ser cumpridas do que é de direito com a 

barganha da troca do voto.  

 

OS FATOS PREPODERANTES PARA A HERMENÊUTICA DA DESILUSÃO. 

 

Para um entendimento da forma como o povo vive na condição da desilusão é quando 

chega na época eleitoral, quando são obrigados (pela força da lei que devia obrigar os 

governantes a cumprir o que promete) a votar, mesmo não tendo um candidato que é de 

seu interesse. As promessas de cumprir o que estão escritas na Constituição e nas leis 

que promova qualidade de vida para uma comunidade, sociedade e uma nação. Quando 

são eleitos, faz de conta que não houve promessas, que não tem nada escritos nas leis 

que regem e que estão em vigor o que foi plano de governo durante a campanha 

eleitoral. Nisso, vê sempre renovada a esperança de dias melhores, de poder usufruir o 

que foi colocado em evidência o que poderia vir de bom para o povo. Assim, entra e sair 

período eleitoral e o povo fica iludido com tamanhas e belezas falam que trarão 

benefícios para os eleitores. Quando termina o pleito, ver nada do que foi colocado, 

falado e prometido em campanha é colocado em prática. Assim, pode dizer que os 

povos das Américas Central e do Sul, da maioria dos continentes africanos e asiáticos 

vivem essa desilusão constantemente no seu cotidiano em que estão inseridos. A 

desilusão perpassa no campo da política social e econômica, políticas educacionais, de 

saúde, políticas habitacionais, políticas judiciais etc.  

Desiludir já faz parte da vida dos povos que vivem nas margens da desigualdade, 

da luta por direitos, busca de ter uma vida mais justas e igualitária. No contexto de tudo 

isso, são os fatos hermenêuticos tendo a vontade de ser negligenciados atualmente, por 

conta de quem manipula o sistema nos grandes centros universitários, quando diminui 

os investimentos para novas pesquisas, para a formação de pesquisadores. A falta de 

incentivo de novos campos de estudos hermenêuticos e fazendo com que a condição de 
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desenvolvimento intelectual seja deixada para o trás e tornando um sonho que poderá 

ser continuado no futuro. Isso mostra os resultados da OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) quando trata da educação brasileira. 

Assim, percebe que fatores como a economia, saúde, educação, desenvolvimento social 

faz parte de fatores que promova o fortalecimento do povo, aumenta a esperança e faz 

sentir igual.    

 

CONCLUSÃO  

 

A conjuntura hermenêutica tem uma conjuntura marcante nos fatores 

humanísticos, científicos, filosóficos, sociológicos, educacionais e em todos os 

segmentos sociais em que está dentro do espaço onde o indivíduo está inserido. Um dos 

fatores que sobrepõe esses fatos são as tradições, a ideologia, a interpretação, o 

conhecimento que perpassa pelo tempo e vai ditar condições para o que o indivíduo seja 

o objeto desse estudo no passado para compreender o presente. Pode dizer que a 

hermenêutica é a ciência que pode trazer respostas interpretativas para que seja 

penetrada os lados positivos ou negativos de uma interpretação. Sendo um mecanismo 

que passa a ter um caráter de alienação ou não. Assim a hermenêutica em vários dos 

seus estudos como a hermenêutica da justiça, da educação, da economia, da etnia, da 

desigualdade, desilusão vem de uma força superior que manipula uma força inferior. 

Quando se diz força, pode subtender a palavra “poder” e isso faz com que 

ideologicamente, existe o mais fraco onde as interpretações ideológicas vão negar o que 

faz com que a inferior seja desestimulada a crescer e tomar o lugar de quem está sendo 

o manipulador. Nesse contexto vê, a hermenêutica dentro de um papel social, quando 

for de forma positiva, ser uma condução de transformação quando o que são mais 

fracos, passa a entender, compreender através de interpretação que pode ser agentes de 

transformação social dentro do espaço onde está sendo inserido. A ideologia de que 

precisa ter a classe menos favorecida para ser o objeto de crescimento do mais 

favorecido, vem de uma ideologia equivocada. Portanto, a necessidade de estudos 

hermenêuticos faz necessário para que os que estão sendo manipulados por essas falsas 

ideologias ser capaz de reagir e mudar todas condições de sua vivencia dentro do espaço 

onde habita e estão inseridos e as ferramentas estão a mercê de todos através da vontade 

de aprender, ser resiliente, lutar por o que é de direito. Compreender para poder viver 

bem e com igualdade na sociedade e no seu habitat.  
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CAPÍTULO 48 
 

LABORATÓRIO VERDE DA PAISAGEM/UNESCO 
 

Dinah Tereza Papi de Guimaraens, Guilherme Duarte Pereira, Raphael 
de Souza Santos Vermil e Ray Fleury Antoine Amouvi 

 
RESUMO: Missão pedagógica do Laboratório da Paisagem e do Lugar 
(LAPALU) do Programa de Pós- Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
(PPGAU) da Universidade Federal Fluminense (UFF) para a inserção do 
MACquinho no Roteiro Cultural do Caminho Niemeyer com projetos de 
acessibilidade, sinalização urbana e comunicação digital (VISOR DA 
PAISAGEM/UNESCO). Enfatizam-se novos marcos conceituais de protótipos 
verdes em espaços vazios da favela Morro do Palácio, Niterói/RJ com cerca de 
seis mil habitantes. Trata-se de uma periferia socioeconômica excluída, 
mesmo contendo o único edifício (MACquinho) do renomado arquiteto Oscar 
Niemeyer construído em uma favela brasileira, situando-se na Linha de 
Paisagem do Rio de Janeiro/Niterói registrada, em 01/07/2012, como a 
primeira Paisagem Cultural Urbana Mundial pela UNESCO. O MACquinho, 
inaugurado em 2008 para abrigar ações de arte e socioambientais para a 
comunidade jovem do Morro do Palácio, hoje, no entanto, se encontra 
desativado e situado fora do roteiro turístico-cultural do Caminho Niemeyer. 
O projeto de extensão universitária PROEX “Laboratório Verde da 
Paisagem/UNESCO”, focado na produção de ideias para a reativação 
sociocultural do MACquinho, sua valorização e sua inclusão no roteiro 
cultural da cidade de Niterói/RJ, enfatiza ações para promover a cultura local, 
a inovação tecnológica e a educação patrimonial. O atual equipamento do 
Visor da Paisagem ali proposto se encontra localizado em um promontório 
privilegiado para o estudo da paisagem cultural e natural do entorno da Baía 
da Guanabara, englobando parte do perímetro da referida Paisagem Cultural 
Urbana registrada pela UNESCO. Dentre as ideias para a reativação e o 
fomento à visitação do MACquinho se propõe, portanto, a implantação de um 
protótipo de VISOR DA PAISAGEM/UNESCO que lança mão de uma 
realidade aumentada para possibilitar uma real interação do usuário com a 
privilegiada paisagem de seu entorno, visando atrair para o local um público 
local, nacional e internacional que costuma visitar o Museu de Arte 
Contemporânea (MAC-Niterói). 
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INTRODUÇÃO:  

Mudança de Paradigma Urbano nas Redes Virtuais 

Desde março de 2020, eclodiram forças coletivas divulgadas pelas redes sociais 

no Brasil, indicando que o virtual se transformou em um espaço real (LÉVY, 1996). Que 

novo espaço urbano é este, inventado e marketeado pela mídia digital, em meio à 

pandemia da Covid-19, definido pela participação de uma nova classe média? Ao lado de 

uma visão pessimista sobre o devir das cidades contemporâneas e sua dependência de 

conhecimentos técnicos e de níveis de organização sofisticados – o que indica uma real 

complexidade da paisagem urbana, propiciada pela megamáquina moderna e seus 

produtos, incluindo arranha-céus, reatores atômicos, terrenos suburbanos constantemente 

ocupados, centros comerciais, aeroportos internacionais, parques, shopping centers –, 

podem ser detectadas outras visões ditas tecno-otimistas.  

O tecno-otimismo acredita, portanto, que a tecnologia é um pressuposto básico 

para a melhoria das condições de vida urbana, remetendo às paisagens nas quais à 

tecnologia se agregariam a arquitetura, o design, a preservação do patrimônio histórico, 

a nobilitação comercial e residencial e o planejamento comunitário. A oposição desse 

tecno-otimismo para projetar a cidade do amanhã ao tecno-pessimismo expressa 

experiências urbanas que tenderiam ao isolamento de grupos, causado por condomínios 

fechados e shopping centers típicos do modelo de um urbanismo globalizado.  

Esse modelo urbano não consegue, no entanto, escapar de uma questão conceitual 

relevante: edificadas a partir de conceitos universais presentes em um mundo unificado 

sob a ótica da ciência, grandes metrópoles como aquela carioca, na era espetacular, 

ostentariam a marca daquele pensamento único, ou seja, a transposição, em termos 

ideológicos - que se pretendem universais -, de interesses de um conjunto de forças 

econômicas e, especificamente, daquelas ligadas ao capital internacional, cujo caráter é 

restritivo e nas quais o econômico prevalece sobre o político, o vivencial e o simbólico 

(ARANTES, 2013).  

Se a cidade do Rio de Janeiro tem sido um locus de poder desde o Brasil-Colônia, 

passando pela cidade monárquica até chegar à cidade republicana (SISSON, 2008), sua 

imagem foi formada a partir de grupamentos humanos dispares e até mesmo antagônicos, 

em termos socioculturais. Essa imagem da cidade se encontra quase completamente 

estilhaçada na atualidade, por força de movimentos urbanos populares por melhores 

condições de sobrevivência das populações desprivilegiadas, em meio à disseminação 
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descontrolada da Covid-19, ocorrida desde março de 2021, encontrando seu eco 

tonitruante nas campanhas pró-vacinação de indígenas e afrodescendentes moradores das 

favelas cariocas.  

Torna-se, assim, imperativo rever a definição clássica de cidade com um centro, 

limites e periferia, a fim de poder repensar as perspectivas urbanas pós-vacinação, a partir 

de dois argumentos principais: o primeiro se refere às características presentes em grandes 

cidades da Ásia, da África e de algumas partes da Europa que se apresentam como um 

tecido urbano ininterrupto, no qual coexistem elementos rurais e urbanos com ausência 

de limites claros; o segundo trata de novas sociabilidades que nascem da sociedade em 

rede e se referenciam aos fluxos das cidades virtuais (KOOLHAAS, 2008)  

No caso específico do ensino universitário na Arquitetura, Urbanismo, Design e 

Engenharias sob a ótica das inovações tecnológicas, incluindo experimentações com 

novos materiais, processos, ferramentas e práticas laboratoriais, este paper aborda o 

ensino de projeto de arquitetura e sua abordagem de inovação social, com destaque para 

as políticas públicas com foco no atendimento às minorias e às populações vulneráveis, 

envolvendo iniciativas para a qualificação dos espaços públicos de favelas fluminenses e 

a aplicação do design inclusivo e universal em microprotótipos verdes sustentáveis.  

A missão pedagógica do Laboratório da Paisagem e do Lugar (LAPALU) do 

Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) tem, portanto, como objetivo estabelecer um Laboratório 

Verde da Paisagem/UNESCO, com destaque para a inserção do MACquinho no Roteiro 

Cultural do Caminho Niemeyer com projetos de acessibilidade e sinalização urbana e da 

implantação de um VISOR DA PAISAGEM/UNESCO, como preparação para a proposta 

de tombamento deste único prédio de Niemeyer construído em uma favela brasileira. 

 

Contexto Sociocultural do Projeto no MACquinho/Morro do Palácio 

Enfatizam-se novos marcos conceituais aplicáveis à construção de protótipos 

verdes em espaços vazios da periferia em termos de arquitetura, urbanismo e paisagismo, 

em um ambiente vulnerável de contexto urbano da favela Morro do Palácio. Essa favela 

pode ser vista como um território superior fisicamente, mas que é considerado, pelo senso 

comum urbano, como sendo inferior, se forem levadas em conta nesse lugar as 

diversidades sociais com distinções políticas e/ou culturais.  

Trata-se de um assentamento humano de origem popular com cerca de seis mil 

habitantes, situado em um ambiente vulnerável, como exemplifica a figura abaixo. Uma 
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periferia socioeconômica anexa, mas excluída culturalmente do Caminho Niemeyer – 

mesmo contendo uma relevante obra (MACquinho) do arquiteto Oscar Niemeyer – 

inserida na Paisagem Cultural Urbana do Rio de Janeiro / Niterói, registrada em 

01/07/2012 pela UNESCO. 

 

Figura 1: Localização do Morro do Palácio, Niterói/RJ 

 

Fonte: FERREIRA, Denise. 2017 (a partir do Google-Maps) 

 

METODOLOGIA: 

Protótipo do Visor da Paisagem/UNESCO 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tombou, 

definitivamente, um conjunto de 27 obras do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012). A 

publicação, no Diário Oficial da União de 22/05/2021, desse tombamento definitivo 

encerra um processo iniciado pelo próprio arquiteto, em 2007, no ano de seu centenário, 

quando ele mesmo chegou a criar uma lista com as edificações que considerava mais 

significativas em sua obra arquitetônica, encaminhando-a ao então ministro da Cultura 

Gilberto Gil. Considerado como um dos mais expressivos arquitetos modernos, Oscar 

Niemeyer morreu aos 104 anos, sendo responsável por mais de 200 obras construídas no 

Brasil e no exterior.  

A maioria das construções tombadas estão situadas em Brasília, mas, entre elas, 

surgem, também, o conjunto de edificações do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o 

Museu de Arte Contemporânea de Niterói, a Passarela do Samba, no Rio de Janeiro e a 

Casa das Canoas que ele projetou em 1951 para viver com a família, também no Rio de 

Janeiro. Ao tombar esses bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental, o 

objetivo parece ser preservá-los, impedindo que eles sejam destruídos ou 

descaracterizado sob a vigilância do referido órgão, com qualquer intervenção nas obras 

e no seu entorno devem ser autorizadas pelo IPHAN (Iphan tomba definitivamente 27 

obras de Niemeyer, várias delas em Brasília -correiobraziliense.com.br. Acesso em 

18/05/2021). 
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Figura 2: Apresentação no MAC do Coral Guarani da Aldeia Araponga/RJ, 2013 

 

Fonte: LAPALU, PPGAU/UFF 

 

O projeto de pesquisa do VISOR DA PAISAGEM/UNESCO enfatiza o papel de 

sujeitos performativos universitários que desempenham um papel subversivo que, para 

além da negociação da agência cultural, fazem de sua performatividade o foco de 

estratégias e cálculos de interesses em jogo na invocação da cultura como recurso, 

produzindo valor. Essa performatividade subversiva de cunho prático-teórico das 

Ciências Sociais Aplicadas em arquitetura e urbanismo pressupõe priorizar o papel ativo 

do sujeito acadêmico docente, discente ou técnico em seu próprio processo de 

constituição, complementando-o com a apropriação que o autor (na concepção 

bakhtiniana) elabora sobre outras vozes e perspectivas que encontra em sua cultura 

(YÚDICE, 2004).  

O Laboratório da Paisagem e do Lugar (LAPALU) do Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU/UFF) tem como objetivo implantar um 

Visor ou Observatório da Paisagem no MACquinho/Morro do Palácio a partir da Linha 

de Registro da Paisagem Cultural Urbana do Rio de Janeiro/Niterói pela UNESCO 

(01/07/2012). O projeto se destina a um público nacional e internacional do Rio de 

Janeiro/Niterói, centrando-se na missão pedagógica da Plataforma Urbana Digital do 

MACquinho, órgão da Secretaria Municipal de Tecnologia (SEMEST)da Prefeitura de 

Niterói/RJ. Enfatizando a ocupação das megacidades por grupos de ativistas convocados 

pela mídia digital, a pesquisa analisa uma ação em microescala baseada em práticas 

sociais e apropriações coletivas, chamando a atenção para a relevância de iniciativas de 
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ponta na área de paisagem urbana.  

Enfatiza-se a divulgação da arquitetura brasileira em caráter internacional, através 

da inserção do MACquinho no Caminho Niemeyer através de um projeto de adequação 

ambiental, de acessibilidade visual urbana e do design de placas/totens indicativos, com 

os seguintes produtos previstos a médio e longo prazos: 

1) Protótipo de Realidade Aumentada a ser empregado no projeto do VISOR 

DA PAISAGEM/UNESCO, destacando o campo de visão observado do promontório do 

MACquinho, culminando em um processo interativo entre a linha demarcada na 

Paisagem Urbana de Bens Naturais, os Equipamentos de Arquitetura e Urbanismo, os 

Fatos Histórico-Sociais Documentados e os Saberes Culturais da Linha de Paisagem 

Cultural Urbana demarcada pela UNESCO desde 01/07/2012. A ideia é que esse Visor 

da Paisagem possa representar muito mais do que um simples telescópio de observação e 

contemplação. Utilizando o recurso da Realidade Aumentada na experiência da 

apreciação da paisagem cultural do Rio de Janeiro/Niterói, se pretende reconhecer o 

ambiente circundante da Baía da Guanabara, ampliando-o com a geração de informações 

virtuais sobre seus componentes paisagísticos, gerando, assim, uma maior interatividade 

além do que é visto a olho nu. A utilização da tecnologia de georreferenciamento 

permitirá uma maior precisão ao adicionar informações em pop-ups nos pontos chaves da 

paisagem. 

 

Figura 3: Vista do MACquinho da linha de Registro de Paisagem Urbana Cultural/UNESCO 

 

Fonte: DUARTE, Guilherme. LAPALU, PPGAU/UFF 

 

Figuras 4 e 5: Linha de Registro da Paisagem/UNESCO com realidade aumentada 
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Fonte: DUARTE, Guilherme. LAPALU, PPGAU/UFF 

 

2) Projeto de Protótipo Verde de Arquitetura Bioclimática para abrigar o 

VISOR DA PAISAGEM/UNESCO, com inspiração das populações autóctones indígenas 

e afrodescendentes para que o público local, nacional e internacional tenha pleno 

conhecimento do significado cultural e natural da Paisagem Cultural Urbana registrada 

pela UNESCO e observável de Niterói/RJ. Em seu interior, tem como intenção exibir 

produtos interativos digitais e maquetes de protótipos arquitetônicos, ao lado de 

demonstrações ao vivo de técnicas artesanais de materiais bioclimáticos (madeira, bambu, 

adobe/terra, piaçava, folhas de palmeiras, fibras vegetais etc). 

 

Figura 6: Protótipo Verde, Campus Praia Vermelha/UFF, 2014 
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Fonte: LAPALU, PPGAU/UFF 

 

Elementos da Paisagem Cultural no Visor da Paisagem/UNESCO  

O VISOR DA PAISAGEM/UNESCO tem como principal objetivo o acesso à 

informação acerca do campo de visão observado, culminando em um processo interativo 

entre fatos documentados e saberes populares onde pessoas de diferentes núcleos sociais 

tenham pleno conhecimento da paisagem cultural. A inscrição na Lista do Patrimônio 

Mundial da UNESCO trouxe ao cenário nacional e internacional o desafio de construir 

novos parâmetros para as políticas de patrimônio com vistas à proteção e à gestão de um 

bem tão inovador através da convivência do meio urbano com a paisagem natural, 

indicando desafios permanentes para assegurar a perenidade de seus atributos únicos. 

 

Figuras 7, 8 e 9: Esquema e equipamentos do VISOR DA PAISAGEM/UNESCO, 2021 
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Fonte: LAPALU, PPGAU/UFF 

 

O Plano de Gestão Urbana tem como princípio a gestão integrada entre os órgãos 

e agentes de preservação da cultura e da natureza. De forma a definir o conteúdo científico 

de caráter visual da Paisagem Urbana Cultural no entorno do Rio de Janeiro/Niterói, 

traçamos um ROTEIRO DO VISOR DA PAISAGEM/UNESCO a ser localizado no 

MACquinho/Morro do Palácio, com a finalidade de ser divulgado para o público local, 

nacional e internacional do MAC (Museu de Arte Contemporânea), incluindo os 

seguintes elementos a serem destacados:  

1) MAC (Museu de Arte Contemporânea) e seu entorno (Arquitetura 

contemporânea-Especulação imobiliária e ocupação da orla da Praia de Boa Viagem);  

2) MACquinho (Projeto social de Oscar Niemeyer para o Morro do Palácio);  

3) Morro do Palácio (situado nos fundos do MACquinho); 

4) Ingá-Praia das Flechas;  

5) Pedras Índio/Itapuca; 

6) Antonio Parreiras (Pintor-chefe da Escola Pintura da Paisagem Impressionista); 

7) Bairro de Icaraí e Praia de Icaraí;  

8) Jurujuba (incluindo Colônia de Pescadores);  

9) Bairro de S. Francisco (incluindo fazenda/igreja);  

10) Casarão/ Charitas; 

11) Fortaleza de Santa Cruz /Fortes; 

12) Morro do Castelo/Porto Maravilha (O que o Rio de Janeiro/Niterói expressa 

em suas obras de renovação urbana?).  

Serão, ainda, enfatizados os MARCOS HISTÓRICOS DA PAISAGEM 

URBANA CULTURAL registrados pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional) em Niterói/RJ, tais como a Igreja/Bateria/Monumento Pedro Álvares 

Cabral situados na Praia de Boa Viagem. De acordo com a missão pedagógica, de 

pesquisa e de extensão da Escola de Arquitetura e Urbanismo (EAU/UFF), no sentido de 

enfatizar o estudo e a divulgação da Arquitetura Brasileira em caráter nacional e 
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internacional, a atual investigação busca responder às seguintes indagações:  

1) O que foi tombado?  

2) Por que foi tombado?  

3) Como foi tombado?  

4) Quem foram os agentes envolvidos nesse registro? 

5) Quais os futuros desdobramentos desse registro? 

6) Como a universidade federal pode contribuir para pesquisas científicas sobre 

Paisagem Urbana Cultural do Rio de Janeiro/Niterói? 

 

Figura 10: Protótipo de Muro Verde/Grafismo Indígena no Morro do Palácio, 2017 

 

Fonte: LAPALU, PPGAU/UFF 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O campo de estudo transcultural pretende estabelecer uma troca entre a linguagem 

acadêmica universitária e a linguagem popular de construtores de favelas e de moradores 

do Morro do Palácio, a qual foi discutida no seminário “Arquitetura Indígena 

Bioclimática”, ministrado entre 2016 e 2018, no MACquinho, por integrantes do corpo 

docente da Escola de Arquitetura e Urbanismo (EAU) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). As principais questões crítico-conceituais do projeto do Laboratório 

Verde/LAPALU podem ser assim resumidas:  

1) Como e por que projetar/ conceber/detalhar um VISOR DE PAISAGEM com 

esse registro pela UNESCO para o público nacional/internacional do MAC/MACquinho?  

2) Quais são os limites da linha de registro sugerida pelo IPHAN/MinC da 

Paisagem Urbana Cultural traçada pela UNESCO? 

3) Quais os bens da Paisagem Urbana Cultural que foram tombados pelo IPHAN?  

4) Porque esse primeiro registro mundial de Paisagem Urbana Cultural da 
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UNESCO escolheu o Rio de Janeiro/Niterói?  

5) Como se deu tal registro em termos técnico-institucionais?  

6) Quais os órgãos públicos e privados envolvidos nesse registro?  

7) Qual é a atual situação do Plano de Gestão do Sítio “Rio de Janeiro, Paisagens 

Cariocas, entre a Montanha e o Mar”, aprovado na Sessão do Comitê do Patrimônio 

Mundial, em Bonn, na Alemanha, em 2011?  

8) Como situar a Arquitetura Moderna, de caráter internacional, de Oscar 

Niemeyer (a partir do ponto de mirada da Paisagem Urbana Cultural do MACquinho) 

para o grande público, com um caráter educativo-cultural? 

O atual projeto de pesquisa tem como base as paisagens multiculturais que 

contribuíram para a formação e a construção das comunidades localizadas nos arredores 

da Baía de Guanabara, no trecho do Rio de Janeiro/Niterói que recebeu o registro de 

Patrimônio da Humanidade como Paisagem Cultural Urbana pela UNESCO (01/07/2012) 

e cujos pontos de visada foram estabelecidos a partir do Morro do Pico - Jurujuba, 

Niterói/RJ e Morro do Corcovado - Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro/RJ.  

Tal estudo é motivado pela lacuna histórica existente em relação à formação e à 

evolução do atual perímetro de registro da Unesco, enfatizando a investigação e o registro 

visual dos bens arquitetônicos de grande importância cultural para a formação de tal 

paisagem que foi demarcada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN). A pesquisa contribuirá para criar um Acervo Visual Interativo para compor o 

VISOR DA PAISAGEM/UNESCO que terá como ponto de visada o MACquinho/Morro 

do Palácio, cujo levantamento será realizado pelo Laboratório da Paisagem e do 

Lugar/LAPALU (PPGAU/UFF) e por integrantes da (EAU/UFF).  

Esse Visor da Paisagem tem como principal objetivo fornecer o acesso à 

informação documental e visual (através da implantação de telescópios) do campo de 

visão observado desses promontórios, culminando em um processo interativo entre a 

linha demarcada na paisagem urbana de bens naturais, os equipamentos de arquitetura e 

urbanismo, os fatos histórico-sociais documentados e os saberes culturais, onde o público 

local, nacional e internacional tenha pleno conhecimento do significado cultural e natural 

da Paisagem Urbana Cultural registrada pela UNESCO, através de:  

 

 

 

 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 745



 

Figura 11: Vista do MAC do MACquinho, 2018 

1) Implantação de um VISOR DA 

PAISAGEM/UNESCO com desenho de linhas 

sinuosas típicas da arquitetura de Oscar 

Niemeyer;  

2) Acessibilidade e sinalização visual urbana 

do MACquinho no Caminho Niemeyer;  

3) Proposta de tombamento do MACquinho e 

sua inserção no roteiro cultural do MAC-Niterói;  

4) Publicação de um livro sobre a história do 

MACquinho a partir da concepção arquitetônica 

inovadora e a implantação de caráter social do projeto 

de Niemeyer;  

5) Exposição sobre o desenho da Paisagem 

Urbana Cultural do Rio de Janeiro, tendo como 

inspiração as curvas femininas presentes na arquitetura 

deste arquiteto moderno. 

 

 

Fonte: LAPALU, PPGAU/UFF 

 

Protótipo de Muro Verde no Morro do Palácio 

O projeto de inovação social e de extensão universitária do VISOR DA 

PAISAGEM/UNESCO representa uma continuidade do projeto de extensão ESPAÇO 

PAISAGEM/UNESCO (MUSEU VIVO): PROTÓTIPO DE ARQUITETURA 

BIOCLIMÁTICA que recebeu, em 2017, um prêmio de Inovação Social pela Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPi/UFF), se referindo à 

implantação de um Muro Verde e Grafismos Indígenas no MACqunho/Morro do Palácio, 

Niterói/RJ.  

A lógica transcultural presente nas favelas fluminenses poderia ser definida pelas 

transformações que ocorrem na fricção de culturas distintas. O conhecimento acadêmico 

em Arquitetura e Urbanismo se volta, então, para uma discussão no campo da 

Antropologia e das Tecnologias Digitais, buscando encontrar soluções viáveis para o 
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impasse atual de megacidades brasileiras relativas à ocupação do espaço público, moradia 

e mobilidade que definem a qualidade da vida urbana.  

Esse projeto explora uma lógica de design urbano responsável por espaços de 

exclusão socioeconômica e esquemas disciplinares de controle público-privado. Enfoca 

ele, também, a violência diária e a arquitetura de favelas como o Morro do Palácio, em 

Niterói/RJ. Enfatizando a ocupação das megacidades por grupos de ativistas convocados 

pela mídia digital, a pesquisa analisa uma ação em microescala baseada em práticas 

sociais e apropriações coletivas, chamando a atenção para a relevância de iniciativas de 

ponta na área de Paisagem Urbana Cultural.  

O projeto de Muro Verde e Grafismos Indígenas foi realizado em 29 de abril de 

2017 por estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Agroecologia e Engenharia Ambiental 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), em meio à tensão gerada pela morte de um 

representante do tráfico de drogas local pela polícia. Tal manifestação cotidiana de 

violência urbana no Morro do Palácio trouxe à tona aquelas tensões que aparentemente 

já haviam sido resolvidas no relacionamento dos habitantes com grupos de jovens 

traficantes que ocupam a comunidade.  

 

Figura 12: Montagem do Muro Verde por Sofia Eder, 2017 

 

Fonte: LAPALU, PPGAU/UFF 

 

Metodologia Participativa: Arquitetura Verde como Paisagem/Lugar  

A continuidade da pesquisa acima referida constitui uma análise investigativa 

acerca da formação social e cultural e suas contribuições para a porção da Paisagem 

Cultural Urbana registrada pela UNESCO em 2012. Pretende-se elaborar uma Linha do 
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Tempo autoexplicativa e interativa acerca do processo evolutivo de porções de terra de 

Rio de Janeiro/Niterói incluídas na linha de registro do IPHAN, desde sua formação 

original até suas proporções atuais, levando em conta informações e documentações pré-

existentes (muitas delas perdidas ou desencontradas), além de reafirmar e registrar a 

importância da memória popular como fator de evolução e construção social desta 

comunidade.  

Busca-se, ainda, levantar e identificar documentos visuais (mapas, fotografias, 

desenhos, pinturas etc) e relatos populares a respeito dos marcadores arquitetônicos mais 

antigos estabelecidos na região como Fortes, Igrejas e Casarios Antigos, para assim 

elaborar um acervo descritivo do VISOR DA PAISAGEM/UNESCO, enfatizando as 

obras modernistas de Oscar Niemeyer, com destaque para o MAC/MACquinho, 

Niterói/RJ. 

O VISOR DA PAISAGEM/UNESCO tem, assim, como seu principal objetivo 

permitir o acesso à informação acerca da Paisagem Urbana Cultural registrada pela 

UNESCO, culminando em um processo interativo entre fatos documentados e saberes 

populares onde pessoas de diferentes núcleos e níveis sociais possam alcançar um pleno 

conhecimento da paisagem observada.  

 

CONCLUSÃO:  

A pesquisa visa, ainda, contribuir para o Plano de Gestão do Sítio “Rio de Janeiro, 

Paisagens Cariocas, entre a Montanha e o Mar” (WINTER, 2016), aprovado em 2011 na 

Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, em Bonn, na Alemanha, levando em conta a 

contribuição de diferentes agentes do setor público nas esferas federal, estadual e 

municipal, como também do setor privado e da sociedade civil envolvidas no registro de 

Paisagem Urbana do Rio de Janeiro/Niterói.  

Em consequência dessa abordagem, se recomenda a definição de Paisagem 

Histórica não como uma nova categoria, mas sim, em uma linguagem concisa e 

abrangente, como uma ferramenta para os governos locais, com referências às 

especificidades geoculturais para indicar uma DIVERSIDADE DE TRADIÇÕES, se 

enfatizando uma adaptação aos contextos locais sendo fundamental.  

O Plano de Ação da UNESCO para monitorar os registros de Paisagem Cultural 

se baseia em seis passos, a serem seguidos na atual pesquisa de inovação e de extensão 

em arquitetura participativa 

(http://siteresources.worldbank.org/INTCHD/Resources/430063-1297460666003/Folin-
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Calabi.pdf. Acesso em 30/05/2021):  

1) Mapeamento Geocultural;  

2) Planejamento Participativo e Consultas sobre Valores;  

3) Avaliação da Vulnerabilidade;  

4) Integração dos Valores Patrimoniais em um quadro mais abrangente; 

5) Priorização de Ações para Conservação e Desenvolvimento;  

6) Parcerias e Quadros de Gestão.  

A pergunta-chave a ser respondida pela pesquisa de inovação e de extensão pode 

ser assim definida: “Como tal plano é relevante para a Governança Urbana?”  

De forma a lograr responder a tal indagação, se levará em conta se o Registro de 

Paisagem Urbana Cultural do Rio de Janeiro/Niterói pela UNESCO:  

1) Procura obter apoio governamental no campo da conservação urbana e 

desenvolvimento urbano;  

2) Fornece orientação para aqueles que trabalham em um contexto de contexto 

urbano;  

3) Oferece ferramentas para ajudar os governos locais a definir estratégias para o 

desenvolvimento urbano sustentável;  

4) Revela uma base para a estrutura regulatória e governança urbana local;  

5) Mantém a conservação no coração da agenda ao explorar a economia e as 

oportunidades para o desenvolvimento urbano.  

De acordo com os novos parâmetros de desenvolvimento da ONU, o eixo do 

Programa Cidades Sustentáveis entendido como Educação para a Sustentabilidade e 

Qualidade de Vida tem como metas integrar, na educação formal e não-formal, 

conhecimentos, valores e habilidades para a construção de um modo de vida sustentável 

e saudável. A sustentabilidade dos municípios prevê cidadãos bem formados, que 

consigam transformar informação em conhecimento para a vida prática.  

A educação ambiental pode modificar hábitos e construir uma sociedade apta ao 

desenvolvimento sustentável. Integrá-la de forma transversal à educação é o caminho para 

a transformação. A instalação do VISOR DA PAISAGEM/UNESCO logra, portanto, 

permitir a apreciação científica dos bens naturais e ambientais registrados no LAPALU 

(Laboratório da Paisagem e do Lugar), incluindo desde a Fortaleza de Santa Cruz e a 

entrada da Baía da Guanabara, em Niterói até o Corcovado e o Morro Cara de Cão, na 

Urca/RJ, incluindo a Linha de Registro de Paisagem Cultural Urbana até o Pão-de-

Açúcar, Botafogo e o Parque do Flamengo.  

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 749

http://siteresources.worldbank.org/INTCHD/Resources/430063-1297460666003/Folin-Calabi.pdf


Além da ênfase na preservação do patrimônio histórico do MAC/MACquinho 

pelo IPHAN e dos saberes e fazeres (patrimônio imaterial ou intangível) das populações 

indígenas, afrodescendentes e populares do Morro do Palácio, Niterói/RJ a serem 

inseridas no conteúdo teórico-visual do VISOR DA PAISAGEM/UNESCO, o atual 

projeto de inovação e de extensão no MACquinho prioriza um componente de inclusão 

social que se refere ao melhoramento de bairros de baixa renda de favelas, através de 

intervenções de urbanização (infraestrutura básica de saneamento e drenagem, 

pavimentação, iluminação pública etc.), além dos devidos serviços sociais e ambientais 

comunitários envolvidos no projeto de hortas urbanas.  
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CAPÍTULO 49 
 

A SUSTENTABILIDADE NA AGENDA 2030 DA ONU COMO 
QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA DA HUMANIDADE – ESTUDO 
DA FOME ZERO NA PERSPECTIVA DO ODS 02 (OBJETIVOS 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) 

 
Carlos Lopatiuk, Carla Emanuele Lopatiuk, José Irineu Miranda de 
Rezende 

 
RESUMO: O Direito à alimentação é insubstituível a todos à medida que nos fornece 
os nutrientes, mas em um sistema de monoculturas, as produções são direcionadas 
para fora do país. Há diversas questões como a pobreza, o sistema capitalista e o 
desperdício de alimentos. Para tal, têm-se o objetivo geral pesquisar e abordar a 
relação da sustentabilidade com a alimentação e o ODS 02, e como objetivos 
específicos abordar o panorama atual da alimentação, correlacionando os temas com 
o ODS 02 da Agenda 2030, além de investigar sua correlação com a crise econômica, 
a importância da segurança alimentar, e conceituar e classificar a alimentação 
sustentável. Para atingir os objetivos, a metodologia pesquisa bibliográfica foi 
escolhida, pois se adéqua melhor a esta pesquisa. Como resultado, constatou-se que 
para a produção sustentável necessita-se de um bom gerenciamento ecológico de 
todos os recursos naturais e o fim do sistema da monocultura, bem como, é 
necessária a implementação de mais políticas públicas efetivas e a aprovação de leis 
nesse sentido, com o intuito de promover a educação da população para o não 
desperdício de alimentos e para o efetivo alcance do ODS 02. Identificado que o ODS 
02 -Fome zero e agricultura sustentável- tem por meta principal erradicar a fome, 
alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura 
sustentável, diretamente relacionando a sustentabilidade com a alimentação. 
Verifica-se que a segurança alimentar no Brasil, que já era frágil antes da pandemia 
foi prejudicada, especialmente na região Nordeste, que passa por inúmeros outros 
problemas, como a seca gravíssima, a pobreza e a falta de investimentos e políticas 
públicas nas mais diversas áreas. Conclui-se que o ODS 02 - Fome zero e agricultura 
sustentável- tem como objetivos a serem alcançados acabar com a fome, garantindo 
o acesso à alimentos seguros, nutritivos para todas os indivíduos, especialmente os 
que se encontram em situações vulneráveis e os pobres, objetiva-se também alcançar 
a segurança alimentar e melhoria da nutrição, ou seja, atender a necessidade 
nutricional dos adolescentes, gestantes, lactantes e das pessoas idosas, e ainda, 
acabar com a desnutrição, e para encerrar o ODS 02, há a meta de promoção da 
agricultura sustentável, que versa promover sistemas sustentáveis para a produção 
de alimentos, além de uma série de medidas a fim de se obter a agricultura 
sustentável. 
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INTRODUÇÃO 

 

O sistema de produção atual não favorece a sustentabilidade na 

produção de alimentos. Pensando nisso, a questão de pesquisa versa sobre a 

sobrevivência no planeta Terra. Por conta deste modo atual de produção, está 

cada vez mais difícil alimentar todos os habitantes de uma forma saudável. 

Está relacionado ao combate à fome e à insegurança alimentar, está 

intrinsecamente relacionado aos problemas enfrentados pelo Brasil e pelo 

mundo, bem como, intimamente relacionado às políticas públicas que um 

Estado implementa à sua população, a fim de, tratar de questões e resolver 

problemas como a fome e a insegurança alimentar. É preciso urgente de 

assistência que, através do conhecimento do cenário brasileiro evidenciado 

pelos dados supramencionados, fica explícito que se necessita medidas 

efetivas, pois as medidas vigentes são insuficientes, como isso tem-se a 

população impedida o acesso a um direito básico. 

Atualmente, a sustentabilidade alimentar é uma questão de 

sobrevivência. O direito à alimentação adequada é inalienável, ou seja, 

insubstituível, à medida que todos os seres humanos precisam se alimentar, 

porém o sistema de produção capitalista exploratório, faz com que 

monoculturas sejam plantadas visando à exportação enquanto seus países de 

origem ficam sem alimentos.  

A questão de pesquisa envolve a sobrevivência no planeta Terra. É 

possível a agricultura fornecer alimentação a todos os habitantes da Terra? Por 

conta desse modo de produção atual, está cada vez mais difícil levar 

alimentação à casa de todas as pessoas, ainda existem outras questões que 

interpelam o problema original como a pobreza, o sistema capitalista e o 

desperdício de alimentos. Em 2050, a população da Terra deverá chegar a 

nove bilhões de pessoas1. Atualmente, já é difícil alimentar seis bilhões.  

1.1. OBJETIVOS  

 
1Para mais informações leia a matéria das Nações Unidas disponível em: <https://brasil.un.org/pt-

br/83427-populacao-mundial-deve-chegar-97-bilhoes-de-pessoas-em-2050-diz-relatorio-da-onu> Acesso 

em: 20/12/2021. 
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O objetivo geral é pesquisar e abordar a relação da sustentabilidade 

com a alimentação e o ODS 02 - Fome zero e agricultura sustentável- da 

Agenda 2030. Para tal, têm-se os objetivos específicos: a) Conceituar e 

classificar a alimentação sustentável; b) abordar o panorama atual da 

alimentação, correlacionando-o com o ODS 02, provenientes da Agenda 2030; 

c) verificar a importância da segurança alimentar; d) investigar as medidas, ou 

seja, as políticas públicas voltadas para o tema; e) investigar sua correlação 

com a crise econômica. Para atingir os objetivos, a metodologia pesquisa 

bibliográfica foi escolhida, pois se adéqua melhor a esta pesquisa. 

O ODS 02 -Fome zero e agricultura sustentável- objetiva a erradicação 

da fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a 

agricultura sustentável, em suma, esse ODS tem como meta acabar com a 

fome, acabar com a desnutrição e proporcionar que todas as pessoas tenham 

uma alimentação nutritiva, segura e suficientes para todo o ano, assim como 

dobrar a produtividade e a garantia de sistemas sustentáveis de produção de 

alimentos. 

Este trabalho se justifica no contexto das políticas públicas, uma vez 

que, os objetivos que visam erradicar a fome e promover o desenvolvimento 

sustentável e a segurança alimentar a todas as pessoas, são metas que 

necessitam de medidas efetivas e específicas em cada país, além de 

necessitar da cooperação geral. 

A fim de se alcançar os fins pretendidos, a pesquisa possui como 

objetivo-geral conceituar temas como a sustentabilidade, alimentação saudável 

e insegurança alimentar, traçando um panorama geral acerca da fome no 

mundo, especialmente do ponto de vista da Pandemia da Covid-19. 

Para tanto, a pesquisa possui como objetivo-específico, correlacionar 

conceituar temas como a Agenda 2030 e o ODS 02 que trata acerca da 

alimentação e do combate a fome no mundo, ao mesmo tempo em que, 

conceitua políticas públicas e busca investigar a possibilidade das mesmas 

serem utilizadas como instrumentos de efetivação das metas da Agenda 2030 

e de combate à fome no mundo. 

 

2. METODOLOGIA 
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A fim de alcançar os objetivos gerais e específicos tratados acima e de 

conceituar os temas elencados anteriormente que, por sua vez, auxiliarem na 

elaboração das conclusões oportunamente apresentadas, a metodologia 

utilizada como base para a investigação, é a pesquisa bibliográfica, baseando-

se em autores como Marília Leão. 

A pesquisa documental enquanto método de investigação torna possível 

compreender as várias facetas diferentes do objeto de pesquisa. Ela pode ser 

utilizada para compreensão do objeto ou para a crítica. Também se trata de 

uma pesquisa bibliográfica, pois é possível construir uma investigação acerca 

do tema conceituado e contextualizado, além de contar com os principais 

conceitos dos autores da área.  

A pesquisa bibliográfica aqui utilizada é defendida por Lakatos e 

Marconi. Segundo os autores, a pesquisa bibliográfica apresenta quatro fases 

distintas: a identificação que é a fase em que se reconhece o assunto, a 

localização sendo a fase que o pesquisador adquire informações necessárias, 

a compilação que reúne todas as informações publicadas sobre o objeto, e a 

última fase, o fichamento em que os dados são copilados, respeitando as 

normas cientificas (LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 43). 

A pesquisa bibliográfica através da revisão na literatura possibilita 

identificar em qual nível o conhecimento do assunto se situa e aquilo que pode 

ser pesquisado para aumentar a compreensão sobre o objeto de pesquisa. 

Após o levantamento bibliográfico, é necessária uma análise aprofundada 

sobre o tema para caracterizar o objeto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A alimentação saudável deve ser uma preocupação também do Estado 

que necessita garantir à sociedade um acesso à alimentos de qualidade. 

Visando a melhoria do acesso à população, o Governo Federal, por intermédio 

do Ministério da Saúde lançou uma política em 1999, chamada de Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), que visa proteger, lançar políticas 

públicas e promover a alimentação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p.9). 

Também, é assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos que 

categoriza que a alimentação é um direito humano. 
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Segundo a política do Ministério da Saúde, a alimentação e nutrição são 

essenciais e elementos básicos para a “promoção e a proteção da saúde, 

possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e 

desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania” (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2012, p.10). 

Mas nem sempre houve essa preocupação com a saúde e a qualidade 

da alimentação. Até os anos 80, esse assunto não era discutido no Brasil. 

Somente em 2010 que o direito à alimentação foi descrito como um direito 

social na Emenda Constitucional de número 64 e incorporada no artigo 6° da 

Constituição Federal. “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. (BRASIL, 2010). 

 

3.1. SUSTENTABILIDADE  

A sustentabilidade também é um conceito relativamente novo. Até 

meados dos anos 80, o sistema de exploração de trabalho se firmava na 

exploração dos recursos naturais, pensando sempre que estes eram infinitos e 

recuperáveis. Os debates envolvendo um crescimento sustentável se iniciaram 

e possibilitaram a mudança de sistema, visando uma técnica que não 

agredisse o meio ambiente. Tal preocupação ambiental, já vinha sendo 

discutida na década de 60.  

Quando os agrotóxicos surgiram, pensou-se que eles eram a solução 

para a fome que o mundo pós-guerra passava, mas o uso indiscriminado 

desses produtos fez muito mal à saúde e os pesquisadores começaram a 

alertar a população. O uso de agrotóxicos ainda é forte, mas nos últimos anos 

vem sendo abolido, principalmente, pela população que procura opções 

orgânicas mais saudáveis e países que proíbem a exportação de alimentos 

com determinados agrotóxicos.  

Hoje, o mundo ainda não está em um patamar totalmente sustentável. O 

modelo de exploração que ainda é utilizado visa sempre à máxima 

produtividade que acaba explorando os recursos de uma forma que gera 

desperdício e impactos negativos no meio ambiente. A monocultura utilizada na 

agricultura é uma das principais formas de degradação do solo e é utilizada em 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 755



 
 

larga escala. Atualmente, vários ecossistemas estão fragilizados devido a este 

modo de exploração.  

As conseqüências deste modo de exploração são visíveis. Para utilizar 

uma grande extensão de terra, os agricultores utilizam de ferramentas como 

queimadas, destruição de matas nativas, fertilizantes e agrotóxicos que 

agridem a terra. A segurança alimentar dessa forma é prejudicada à medida 

que os agrotóxicos utilizados prejudicam a saúde. Outro fator também é 

pertinente, a maioria dos produtos gerados da monocultura é exportado 

fazendo com que a população fique sem aqueles alimentos.  

Este modo de produção é resultado da globalização econômica, que 

também visa à humanização da produção dos alimentos e degradando a vida 

da população (LEFF, 2001). Segundo Morin (2013, p.269) o “problema da 

agricultura é de âmbito planetário, indissociável do problema da água, da 

demografia, da urbanização, de ecologia (mudanças climáticas), bem como, 

sem dúvida, o da alimentação”. 

 

3.2. ALIMENTAÇÃO ADEQUADA  

A alimentação adequada é essencial à vida humana à medida que 

necessita de nutrientes para viver. Porém, o modo de vida atual favorece que 

refeições que não são saudáveis sejam feitas em um ambiente longe do lar 

“Em 2009, 16% das calorias foram oriundas da alimentação fora de casa. Essa 

é composta, na maioria dos casos, por alimentos industrializados e ultra 

processados como refrigerantes, cerveja, sanduíches, salgados e salgadinhos 

industrializados, imprimindo um padrão de alimentação que, muitas vezes, é 

repetido no domicílio. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p.15). Desta forma, o 

acesso a alimentação adequada nos tempos atuais é dificultado. 

Em 1999, A Política Nacional de Alimentação e Nutrição foi aprovada, 

como já discutido neste artigo. A alimentação foi entendida nesse momento 

como um direito humano básico e tenta incluir diretrizes para toda a população 

contribuindo sempre com a melhora da saúde. Além dessas políticas públicas, 

o Brasil também vem emplacando algumas políticas públicas direcionadas à 

alimentação adequada, ou seja, com nutrientes. Porém não há uma 

sistematização destas ações, embora exista o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar (SISAN) que foi criado pela Lei n° 11.346 de 2006.  
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 O SISAN assegura aos cidadãos o direito à alimentação adequada 

através de seus dispositivos legais entre eles:  

§ 2º É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, 
informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano 
à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para 
sua exigibilidade. 
Art. 3º A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do 
direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 
outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade 
cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis. 
Art. 4º A segurança alimentar e nutricional abrange: 
I - a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da 
produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do 
processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo-se 
os acordos internacionais, do abastecimento e da distribuição de 
alimentos, incluindo-se a água, bem como das medidas que mitiguem 
o risco de escassez de água potável, da geração de emprego e da 
redistribuição da renda;  
II – a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos 
recursos; 
III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da 
população, incluindo-se grupos populacionais específicos e 
populações em situação de vulnerabilidade social; 
IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e 
tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, 
estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que 
respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população; 
(BRASIL, 2006) 

 
Em 2017, visando melhorar o plano de alimentação, novas pesquisas se 

iniciaram para a atualização da política. As diretrizes, ou seja, o funcionamento 

do órgão é baseado em vigilância, prevenção e o cuidado de problemas que 

sejam decorrentes de uma má alimentação.  

 

3.3. SEGURANÇA ALIMENTAR  

A terminologia Segurança Alimentar surge após a Primeira Guerra 

Mundial, que aconteceu entre os anos de 1914 a 1918, na Europa. Entendia-se 

por Segurança Alimentar a capacidade do país de se autossustentar e proteger 

suas produções, sem precisar de auxilio externo e sem sofrer boicotes ou 

cercos militares de outros países. Após a Segunda Guerra Mundial é que esse 

conceito é consolidado com a criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU) a partir de 1945. 

Após as grandes guerras, o mundo passou por uma grave crise 

econômica e um período de insegurança alimentar que fez com que teóricos do 
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assunto entendessem que aquela situação era criada por falta de alimentos 

nos países, principalmente nos países pobres. Foi nesta época que, visando 

acabar com este problema, surgiu a Revolução verde. Uma revolução 

tecnológica focada em aumentar a produção de alimentos.  

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, 
doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 
de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. (ONU, 1948) 

Já a alimentação é um direito a vida e não pode ser negado, porque 

negar uma alimentação segura é negar a cidadania de cada pessoa (MALUF, 

et al 1996). No Brasil, apenas em 1980 surge o termo Segurança Alimentar. 

Em 1985, o Ministério da Agricultura lança a proposta Política Nacional de 

Segurança Alimentar visando à autossuficiência de produção nacional e em 

uma tentativa de erradicar a fome. É nessa época que surge o Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar.  

Posterior a esse movimento, em 1990, surge um conceito mais 

consolidado do que é Segurança Alimentar. Há um entendimento de quais 

alimentos são seguros, livre de agrotóxicos e sem contaminações químicas, 

também há uma busca por maior qualidade ao invés de maior produção. Os 

conceitos de sustentabilidade também são incorporados na agricultura.  

Atualmente, há uma tentativa de incorporar a produção com a qualidade 

dos produtos, visando sempre seu valor nutricional. A partir do momento em 

que a alimentação é tida como um direito, foi necessário a incorporação da 

participação da sociedade civil no processo de formulação de políticas públicas 

direcionadas. Afinal de contas, a população é a maior interessada em obter 

alimentos de qualidade satisfatória e nutricional.  

Com relação à insegurança alimentar ainda, no contexto da Covid-19, a 

Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 

(Rede Pensann), em uma pesquisa divulgada no ano de 2021, aponta que 

cerca de 116,8 milhões de brasileiros, anualmente, estão em estado de 

insegurança alimentar, tiveram que diminuir a sua alimentação ou estão 
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passando fome.2A fim de elaborar medidas de combate à essa insegurança e 

desperdício, aponta Agnes Diniz Gomes de Jesus:3 

Para isso deve-se ir na raiz do assunto, começando com iniciativas 
governamentais de conscientização nas casas das famílias 
brasileiras, mostrando, com dados, o mal causado pelo 
desperdício, além de ser muito importante que as leis em trâmite 
sejam sancionadas, com o intuito de gestionar a doação de alimentos 
por parte de produtores, donos de restaurantes e supermercados, 
feirantes, dentre outros. (JESUS, 2021). (Grifo nosso). 

A autora ainda aproveita para criticar a existência de cerca de 20 

projetos de lei em tramitação na Câmara de Deputados, que versam acercam 

da doação de alimentos, porém que estão há um tempo indeterminado, 

simplesmente parados, evidenciando o descaso com a pauta, uma vez que, a 

aprovação dessas leis, poderia gerar mudanças no cenário de desperdício de 

alimentos no Brasil. (JESUS, 2021). 

Cabe então ao Estado garantir que todos conseguiam obter alimentos 

seguros, sem que haja perda em outras necessidades básicas. Por exemplo, 

um pai de família não pode deixar de comprar remédios para comprar 

alimentos mais saudáveis à medida que ele tem acesso garantido aos dois na 

Constituição e logo cabe ao Estado viabilizar formas dele obter os dois direitos.  

Outro ponto que gera o aumento da insegurança alimentar é a arbitrária 

extinção de órgãos públicos como o CONSEA (Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, que por anos, contribui para a concepção 

ou aprimoramento de políticas públicas voltadas para o combate da 

insegurança alimentar e nutricional no país, através de iniciativas como a 

Política e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Plano Safra 

da Agricultura Familiar, Programa Nacional de Alimentação Escolar, entre 

inúmeros outros. 

Por meio da Medida Provisória nº 870 (MP 870), editada pelo presidente 

Jair Bolsonaro, o órgão foi extinto, representando um marco no desmonte de 

políticas públicas que tem ocorrido corriqueiramente no país. Representando 

uma afronta à democracia e um retrocesso gritante, a extinção do órgão gerou 

revolta. Inês Rugani Ribeiro de Castro aponta: 

 
2 REDE BRASILEIRA DE PESQUISA EM SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL. Insegurança Alimentar e Covid-19 no Brasil. Vigisan – Inquérito Nacional sobre 

Insegurança Alimentar no contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 2021. Disponível em 

<http://olheparaafome.com.br/VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf>. Acesso em: 20/12/2021. 
3 JESUS, Agnes Diniz Gomes de. O Desperdício de Alimentos no Brasil. Verakis, 2021. Disponível em 

<https://verakis.com/o-desperdicio-de-alimentos-no-brasil/>. Acesso em: 20/12/2021. 
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Importante conquista da sociedade civil após a redemocratização do 
Brasil e exemplo para diversos países, o CONSEA foi um espaço de 
diálogo, de articulação, de aprendizado mútuo e de concertação entre 
governo e sociedade. Além de atuar junto ao Executivo na esfera 
federal, também estabeleceu diálogo com os poderes Legislativo e o 
Judiciário e, ainda, com as Unidades da Federação, por meio dos 
CONSEAs estaduais e municipais. (CASTRO, 2019).4 

 

A pandemia tem agravado a situação já delicada do Brasil, com relação 

à insegurança alimentar, uma vez que, o desemprego e os problemas 

econômicos agravados pela Covid-19, enfraqueceram o sistema já frágil da 

sociedade brasileira. Ainda segundo o estudo da Rede Penssan, é possível 

inferir que a região Nordeste é a mais afetada pela insegurança alimentar e 

pela fome, sendo cerca de 7,7 milhões de indivíduos nessa situação.5 

Portanto, medidas sociais devem ser tomadas, incentivando a 

solidariedade entre as pessoas e as doações, bem como, a educação acerca 

do grave desperdício de alimentos. Porém, as medidas mais importantes e 

efetivas, cabem ao Estado, através das políticas públicas e da sanção de leis 

acerca do tema.  

 

3.4. SUSTENTABILIDADE ALIMENTAR 

A alimentação não nos provê somente energia, mas nos integra com 

outros seres humanos que estão realizando a refeição, portanto é também um 

ato cultural e humano. Na hora do almoço, no jantar, as interações acontecem 

formando laços familiares. Uma comida típica de uma família de imigrantes 

expressa um ato de relembrar. Se alimentar é um ato de se dar valor, para 

além apenas do ato biológico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p.22). 

Por isso é tão importante se discutir sustentabilidade alimentar à medida 

que o alimento não é apenas uma energia vital ao corpo. A sustentabilidade, 

como já vista neste artigo, visa sempre o uso dos recursos naturais de uma 

forma que não impacte na natureza. Dessa forma, a sustentabilidade com 

enfoque na alimentação visa produzir alimentos de forma sustentável e 

 
4 CASTRO, Inês Rugani Ribeiro de. A extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional e a agenda de alimentação e nutrição. Cadernos de Saúde Pública. Disponível em 

<https://www.scielo.br/j/csp/a/CH3GmJVXnMRTRH89bL6LZVz/?lang=pt>. Acesso em: 20/12/201 
5REDE BRASILEIRA DE PESQUISA EM SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL. Insegurança Alimentar e Covid-19 no Brasil. Vigisan – Inquérito Nacional sobre 

Insegurança Alimentar no contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 2021. Disponível em 

<http://olheparaafome.com.br/VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf>. Acesso em: 20/12/2021. 
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consumir alimentos de forma sustentável, ou seja, os produtores e 

consumidores devem ter essa responsabilidade nas mãos.  

A Comissão Europeia, que ocorreu em 2020, tratou sobre impactos 

climáticos e como isso degrada o meio ambiente, impossibilitando uma 

exploração saudável dos recursos naturais. A Comissão lançou um “Pacto 

Ecológico Europeu” com o objetivo de tornar sustentável a produção de 

alimentos, entre outros.   

A sustentabilidade se mostra necessária a partir do momento em que há 

uma possibilidade, em um futuro próximo, de o planeta estar habitado com 

nove bilhões de habitantes no ano de 2050. É possível alimentar a todos sem 

degradar a natureza em seu limite máximo? (CONTE; BOFF, 2013). Por isso 

surgem iniciativas que visam à sustentabilidade, levando em conta uma 

alimentação de qualidade e a formação de saúde na população.  

 

3.5. PANORAMA ATUAL DA ALIMENTAÇÃO DEVIDO À PANDEMIA E A 
CRISE ECONÔMICA 

Com a pandemia de Covid-19 foi necessária a implementação de 

isolamento social. Os restaurantes diminuíram suas capacidades, chegando 

até em alguns momentos fechar completamente. A preparação dos alimentos 

mudou, adotando sempre novas estratégias.  

Muitas pessoas adotaram ao delivery de alimentos e lanches prontos ou 

passaram a se alimentar mais em casa. Algumas pessoas não tiveram acesso 

aos deliveries. Aqueles que não utilizam os deliveries precisam ir até o 

supermercado, mas essa saída pode ser perigosa. A higienização das mãos, o 

isolamento social, a higienização dos produtos que são comprados, todos 

esses itens fazem parte do novo cotidiano.  

Há ainda casos de pessoas que entraram na chamada Insegurança 

Alimentar. Aqueles que estão em situação de insegurança alimentar podem 

sofrer de restrições calóricas que levam a perda de peso.A pandemia 

aumentou os números daqueles que não tem alimentação o suficiente para se 

sentirem seguros.  

Do total de 211,7 milhões de pessoas, 116,8 milhões conviviam com 
algum grau de IA (leve, moderada ou grave). Destes, 43,4 milhões 
não contavam com alimentos em quantidade suficiente para atender 
suas necessidades (IA moderada ou grave). Tiveram que conviver e 
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enfrentar a fome, 19 milhões de brasileiros(as). (VIGISAN, 2021, 
p.35) 

O acesso à uma boa alimentação aumenta a imunidade e 

consequentemente possibilita um maior combate ao vírus. Com a diminuição 

dos empregos, salários e rendimentos, a procura por alimentos processados e 

ultra processados aumentou já que eles têm menor preço, são práticos e de 

fácil acesso (OLIVEIRA etal, 2020). 

A recessão econômica afetou todos os países em meio à pandemia. 

Aqueles que vivem à margem da sociedade são os mais prejudicados e os que 

historicamente têm menos acesso à alimentos variados. Aqueles que moram 

em áreas de risco, como grandes conglomerados populacionais, são mais 

afetados e contaminados pelo vírus devido à proximidade. Nessas áreas 

também há o maior índice de desemprego, que faz com que a Insegurança 

Alimentar se eleve. 

Dessa forma, há alguns grupos sociais que se sentiam seguros antes da 

pandemia, mas que agora se sentem inseguros quanto a questão alimentar 

devido as saídas de casa, ao desemprego, as compras por delivery e a 

preparação em restaurantes. A nutrição determina a saúde. A alimentação 

adequada é muito importante, mas ela é influenciada por fatores sociais e 

econômicos (OPAS, 2019). 

Há muito, os países têm tomados medidas ineficientes para o combate à 

fome e à insegurança alimentar, constituindo-se, portanto, em graves violações 

aos direitos humanos. Enquanto houver pessoas passando fome, em estado de 

insegurança alimentar, com sede, desnutridas ou mal nutridas, consumindo 

alimentos de procedência duvidosa, sendo expulsos de suas terras, 

desempregadas e sem acesso ao mínimo de ações que garantam a dignidade, 

os direitos humanos continuarão a ser atacados constantemente. (LEÃO, 2013, 

p. 67).6 

Infelizmente nos deparamos todos os dias com situações de 
violações ao DHAA em nosso país. Ainda encontramos comunidades 
submetidas a situações de pobreza extrema, em que o acesso a 
programas e serviços públicos é muito precário, as oportunidades de 
emprego raras e a capacidade para gerar seu próprio sustento e 
autonomia mínimos. Há poucos anos, por exemplo, 45 pessoas 

 
6 LEÃO, Marília (Org.). O direito humano à alimentação adequada e o sistema nacional de 

segurança alimentar e nutricional. Abrandh, 2013. P. 67. Disponível em 

<http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/DHAA_SAN.pdf>. Acesso em: 

21/12/2021. 
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morreram em razão de beribéri no Maranhão. As comunidades 
indígenas Kaiowá e Guarani do Mato Grosso do Sul vivem há anos 
acampadas nas margens das estradas e suas crianças têm morrido 
de fome. Estas comunidades foram expulsas de suas terras, agora 
ocupadas por quilômetros de plantações de cana-de-açúcar. Nas 
cidades, encontramos gerações de pessoas que vivem em situação 
de rua, famílias que sobrevivem com os alimentos encontrados em 
depósitos de lixos, entre outros exemplos. (LEÃO, 2013, p. 68).7 
 

3.6. A AGENDA 2030  

No ano de 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria 

com 193 nações, elaborou e aprovou 17 metas globais, que se relacionam com 

questões de desenvolvimento econômico, social e ambiental, a serem 

alcançadas até o ano de 2030 com intenção de dar continuidade a 8 objetivos 

afirmados no ano 2000 que deviam ser cumpridos até 2015, criando 169 metas 

condensadas em 17 ODS, que são: 

Figura 1 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

Fonte: ODS BRASIL, 2019.8 
Basicamente, essa agenda universal é um documento de orientações 

para os governos das nações que o ratificaram, para que eles elaborem 

medidas que promovam a proteção ambiental, o desenvolvimento econômico 

da população, a erradicação da pobreza, a manutenção da paz, entre outras 

metas. 

Uma das metas elaboradas integra o ODS 03 e é apresentada pela 

Agenda 2030 uma forma de atingir as políticas públicas e sociais. No ano de 

2015, a Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com 193 nações, 

elaborou e aprovou 17 metas globais, que se relacionam com questões de 

desenvolvimento econômico, social e ambiental, a serem alcançadas até o ano 

de 2030. 

 
7 Ibidem, p. 68. Acesso em: 21/12/2021. 
8 Disponível em: <https://odsbrasil.gov.br/>. Acesso em: 27 out 2021. 
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A intenção da Agenda 2030, é dar continuidade aos 8 objetivos globais 

firmados no ano de 2000, também pela ONU, onde a intenção era cumprir com 

essas metas até o ano 2015, diante do fracasso da empreitada, a Agenda 

2030, tenta corrigir os erros do projeto. 

Diante da complexidade e da imensidão do processo de aplicação das 

metas, é evidente que se trata de uma ação conjunta das nações, governos, 

instituições sociais, sociedade civil, entre outras. Além disso, outro fator de 

contribuição para a prática dessas ações, também reside nas empresas 

privadas dos países. 

O ODS 01, diz respeito à, basicamente, a erradicação da pobreza à nível 

mundial sendo que, a mesma relaciona-se diretamente com o ODS 02 que, 

pretende erradicar a fome, inanição e insegurança alimentar no mundo. O ODS 

03 possui como principal objetivo promover o bem-estar e saúde de qualidade 

para todas as pessoas, bem como, o ODS 04 busca promover esse 

desenvolvimento na área da educação. 

O ODS 05 relaciona-se com uma questão em pleno desenvolvimento na 

atualidade, as questões de gênero, desenvolvendo uma sociedade tolerante, 

respeitosa e igualitária. O ODS 06 deseja assegurar o saneamento básico e 

garantir o acesso à água potável a todos. Já o ODS 07, no mesmo caminho 

que o anterior, pretende garantir energia limpa e acessível à população. 

Nesse ínterim, o ODS 08 pretende promover o acesso a um trabalho 

decente e o crescimento econômico de todos os indivíduos. O ODS 09 deseja 

o desenvolvimento da infraestrutura, conjuntamente com o desenvolvimento 

ambiental. Por sua vez, o ODS 10 combate às desigualdades e, o ODS 11, 

busca cidades e comunidades mais sustentáveis.  

O ODS 12, nesse contexto, busca promover a responsabilidade em 

relação ao consumo e à produção da sociedade. Já o ODS 13, é a mais 

voltado à proteção e desenvolvimento ambiental, enquanto que, o ODS 14, 

busca o uso sustentável e reprimir a poluição das águas.  

O ODS 15, em contrapartida busca o mesmo que o anterior, porém para 

a vida terrestre. Os dois últimos ODSs, 16 e 17, buscam a paz, justiça e 

instituições em geral em pleno funcionamento e, parcerias e meios de 

implementações dessas metas e ODS.  
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3.7. ODS 02 – FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

Um dos problemas sociais mais notáveis nas últimas décadas é a fome 

que assola inúmeros países, especialmente, os subdesenvolvidos e os 

emergentes. Milhares de pessoas todos os anos, sofrem com a pobreza 

extrema, a subnutrição ou desnutrição e, evidentemente, todos os dias pessoas 

e mais pessoas morrem em decorrência da fome ou da insegurança alimentar. 

Outro problema ligado à alimentação é a insegurança alimentar presente 

em todas as nações, onde produtos geneticamente são amplamente 

comercializados e alimentos com alto valor calórico e baixo valor nutritivo 

tornam-se cada vez mais comuns, especialmente entre os adolescentes e 

jovens. 

Nesse ínterim, durante a elaboração das metas que iriam permear à 

implementação da Agenda 2030 em inúmeras nações, a ONU em parceria com 

esses países, desenvolveu os chamados ODSs, onde, pelo presente trabalho, 

o enfoque recai sobre o ODS 02 que, segundo a ONU mesmo conceitua:9 

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 
melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável 
2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as 
pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações 
vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e 
suficientes durante todo o ano. 
2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo 
atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre 
nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e 
atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres 
grávidas e lactantes e pessoas idosas. 
2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos 
produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos 
indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive 
por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos 
e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e 
oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola. 
2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de 
alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem 
a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, 
que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, 
às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros 
desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e 
do solo. 
2.5 Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas 
cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas 
espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e 
plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, regional e 
internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos 
benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e 

 
9https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2 
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conhecimentos tradicionais associados, como acordado 
internacionalmente. 
2.a Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação 
internacional, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços 
agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de 
plantas e animais, para aumentar a capacidade de produção agrícola 
nos países em desenvolvimento, em particular nos países menos 
desenvolvidos. 
2.b Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos 
mercados agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de 
todas as formas de subsídios à exportação e todas as medidas de 
exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato da 
Rodada de Desenvolvimento de Doha. 
2.c Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos 
mercados de commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o 
acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as 
reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema 
dos preços dos alimentos (Grifo do autor). 

 

A ONU criou uma figura representativa das ODS e assim apresenta a 

ODS 02: 

Figura ODS 02 

 

Fonte: https://odsbrasil.gov.br/ 

 

 

Um dos dados apresentados pela própria ONU acerca da fome no 

mundo figurou no relatório de 2020 divulgado pela ONU em 2020, aponta que, 

naquele ano, quase 3,27 milhões de pessoas no mundo não tiveram acesso à 

alimentação saudável e segura, ou seja, cerca de uma em cada três pessoas 

estavam passando fome na época. 

No mesmo relatório, a ONU busca alertar para o aumento preocupante 

da insegurança alimentar na América Latina e no Caribe, onde o crescimento 

em 2019 era de 31,7%, cerca de 9% das pessoas nessa região, na maioria das 
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vezes, passam vários dias sem comer. Além disso, o relatório chama atenção 

para a insegurança alimentar moderada: 

Da mesma forma, quase um terço dos habitantes da 
região –205 milhões de pessoas– vivem em condições de 
insegurança alimentar moderada, o que ocorre quando as 
pessoas enfrentam incerteza em sua capacidade de obter 
alimentos e são forçadas a reduzir a quantidade ou a 
qualidade dos alimentos que consomem.10 

Inúmeros outros relatórios foram publicados desde então, apontando 

que a pandemia apenas acentuou os números citados acima. Nesse ínterim, o 

objetivo da Agenda 2030 e do ODS 02 é, através de medidas efetivas 

elaboradas pelos governos de cada nação colaboradora, erradicar a fome no 

mundo, além de acabar com a insegurança alimentar da população. Zoe PC, 

Vijay Prashad e Prasanth R., apontam acerca da pandemia: 

[...] a pandemia de covid-19 destruiu um planeta já frágil, 
intensificando os apartheids frutos da ordem capitalista 
internacional. Os bilionários multiplicaram por dez as suas 
fortunas, enquanto que a maioria da população se viu 
forçada a sobreviver dia a dia, uma refeição por vez. (PC; 
PRASHAD; R.).11 

 

Em relatório publicado em 2020, denominado “O Vírus da Fome” a 

Oxfam aponta que, cerca de 122 milhões de pessoas podem ser levadas à 

morte em decorrência da grave crise social causada pela pandemia, contando 

então que, a fome pode chegar ao ponto de causar mais mortes que o próprio 

coronavírus.12 

As causas da fome são inúmeras, muitas pessoas não possuem acesso 

à terra e, portanto, não podem produzir sua própria comida. Embora uma 

pessoa possa ter terras, se ela não possui acesso aos produtos que auxiliariam 

o plantio, este último fica prejudicado. Porém, se não há dinheiro, nem terra, 

tampouco alimentos poderão ser comprados. 

A distribuição de terras extremamente desigual é um dos fatores que 

mais influenciam os altos índices de pobreza, afinal a produção de alimentos 

 
10ONU: FOME NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE PODE AFETAR QUASE 67 MILHÕES DE 

PESSOAS EM 2030. FAO.org, 2020. Disponível em <https://www.fao.org/brasil/noticias/detail-

events/en/c/1297922/>. Acesso em: 15/12/2021. 
11PC, Zoe; PRASHAD, Vijay; R., Prasanth.A fome é a grande história de nosso tempo. Brasil de Fato, 

2021. Disponível em <https://www.brasildefato.com.br/2021/08/12/a-fome-e-a-grande-historia-de-nosso-

tempo>. Acesso em: 15/12/2021. 
12 O VÍRUS DA FOME. Oxfam, 2020. Disponível em <https://www.oxfam.org.br/especiais/virus-da-

fome/>. Acesso em: 15/12/2021. 
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atualmente, faz parte de uma cadeia de abastecimento global imensa, onde o 

produto, não serve como algo vital na vida das pessoas, mas apenas como 

mero abastecimento de um mercado consumidor desigual e extremamente 

capitalista. 

Os fundos para a produção de alimentos em larga escala também são 

comandados pelo mercado, uma vez que, grande parte deles são fruto da 

especulação de mercado e mais fortemente voltados para as commodities que, 

como se sabe, é um dos meios de produção mais agressivos em relação ao 

meio ambiente. 

Para tanto, a Agenda 2030 necessita contar com as políticas públicas 

elaboradas pelos países, nas mais diversas áreas, como na economia, a fim de 

melhorar a renda das famílias; na saúde, socializando o acesso ao sistema de 

saúde a todos; na educação, promovendo investimentos na educação pública 

e, especialmente, na educação profissional das universidades e cursos 

técnicos; entre inúmeras outras. 

 

3.8. POLÍTICAS PÚBLICAS  

Políticas Públicas, comumente falando, são ações e medidas 

governamentais, nas mais variadas áreas, como na saúde, na educação, na 

segurança pública, entre outras, visando promover uma melhora nas referidas 

áreas e mais inclusão a toda população. A ideia é melhorar a qualidade de vida 

das pessoas e promover um crescimento vertiginoso das nações. 

Entre as espécies de políticas públicas, é possível encontrar as políticas 

de Estado, amparadas pela existência da Constituição Federal e que, 

justamente por isso, devem ser colocadas em prática independentemente do 

governo que esteja no poder. Já as políticas de governo, são aquelas 

elaboradas e colocadas em prática por determinado governo. 

De maneira geral, as políticas públicas nascem no Poder Legislativo do 

Estado e tomam forma e são aplicadas na prática pelo Poder Executivo do 

Estado. Nesse ínterim, o funcionalismo público é um dos elementos essenciais 

quando se trata de efetivamente colocar em prática as políticas públicas 

formuladas. (ANDRADE, 2016).13 

 
13 ANDRADE, Danilo. Políticas públicas: quem faz. Politize, 2016. Disponível em 

<https://www.politize.com.br/politicas-publicas-quem-faz/>. Acesso em: 13/12/2021. 
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A participação da população é de extrema importância tanto para a 

iniciativa de criação de políticas públicas, bem como, para a seleção de temas 

para elaboração e, obviamente, para a aprovação e efetividade das políticas 

públicas. Um exemplo de participação popular é que, em áreas como a saúde e 

a educação, a vontade popular serve como uma fonte de medição para a 

criação das políticas públicas, ou em tese, deveria servir. 

As entidades que representam essa vontade popular são os sindicatos, 

as entidades empresariais, as associações de moradores, as ONGs, entre 

outras. Ou seja, as políticas públicas atuam como um meio de inclusão social e 

como uma tentativa de diminuir as desigualdades sociais que possam existir no 

país.  

O cientista político Theodore Lowi (1931-2017), define políticas públicas 

em quatro tipos, sendo esta, a definição mais utilizada.14 As políticas 

distributivas, nesse ínterim, são criadas especialmente para um determinado 

grupo de pessoas que normalmente não tem acesso a um determinado direito. 

As políticas redistributivas, por sua vez, são voltadas ao bem-estar social 

e atingem um número maior de pessoas, a fim de promover a igualdade social. 

As políticas regulatórias, diferentemente das demais, é mais abrangente e, 

normalmente, envolvem regras para processos burocráticos ou normas de 

comportamento geral. Por fim, as políticas constitutivas, são as que mais 

diferem das demais, uma vez que, as mesmas regulam a própria formalização 

e efetivação das políticas públicas. 

Na década de 90, no Brasil, iniciou-se uma tentativa de, pela primeira 

vez, formalizar políticas públicas com abordagens participativas, através dos 

conselhos adotando, inclusive, o chamado orçamento participativo, 

contrariando assim, as abordagens comumente gerencialistas. (GELINSKI; 

SEIBEL, 2008).15 

 
14 PESSANHA, Alex de Queiroz; MENDONÇA, Jane Corrêa Alves; CASAROTTO, Eduardo Luis. 

Discussões sobre políticas públicas à luz dos princípios de John Rawls e das tipologias de políticas 

públicas de Theodore J. Lowi. Simpósio de Contabilidade e Finanças, 2021. Disponível em 

<https://ocs.ufgd.edu.br/index.php?conference=scf&schedConf=SICONF2021&page=paper&op=view&

path%5B%5D=1493>. Acesso em: 13/12/2021. 
15GELINSKI, C. R. O. G.; SEIBEL, E. J. Formulação de polı́ticas públicas: questões metodológicas 

relevantes. Revista de Ciências Humanas, Florianópolis, v. 42, n. 1 e 2, p. 227–240, abr./out. Disponível 

em <https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178- 4582.2008v42n1-2p227>. Acesso 

em: 13/12/2021. 
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Durante o Governo Vargas (1930-1945), leis trabalhistas geraram um 

bem-estar populacional, tal bem-estar é descrito por Kerstenetzky (2012), como 

uma luta dos trabalhadores em se sindicalizar e pedirem por direitos no 

trabalho, conforme a autora, a criação e a preocupação da criação de políticas 

públicas no Brasil se dão no que ele define como primeira e a segunda onda.  

A política social contribuiu para suavizar os intensos desequilíbrios que 

se haviam manifestado nas relações desimpedidas de assalariamento, e assim, 

viabilizar as condições mínimas de constituição e reprodução da força de 

trabalho industrial (KERSTENETZKY, 2012, p.196). 

Segundo a autora, o bem-estar no Brasil proporcionado pelas políticas 

públicas direcionadas aos trabalhadores não foi um dos primeiros, mas sim, 

acompanhou a América Latina, há também uma expansão vertiginosa, mesmo 

que não seja um caso excepcional. A autora também identifica os limites e 

possibilidades das políticas públicas do bem-estar no Brasil com foco no 

emprego e nas duas primeiras ondas de bem-estar (KERSTENETZKY, 2012).  

Esta primeira onda é chamada de bem-estar corporativo e compreende 

o governo de Getúlio Vargas, na época as leis trabalhistas foram de extrema 

importância. A segunda onda é chamada pela autora de período de 

universalismo básico, entre os anos 1964 e 1984 com o golpe militar, quando 

se forneceu a previdência para empregadas por exemplo, foram incluídos 

segmentos na aposentadoria que eram estratos sociais tradicionalmente 

excluídos e se criou um segmento privado simultaneamente à um público na 

saúde.  

As políticas públicas dessa forma são importantes à medida que guiam 

diretrizes governamentais de ação e coordenam melhorias na vida dos 

indivíduos que compõe uma população. “Não é incomum que essas reformas 

defendam processos de descentralização, a partir da crença de que os 

problemas da população deveriam ser, prioritariamente, abordados por 

políticas públicas desenvolvidas no nível local, supostamente mais "próximo" 

das demandas dos cidadãos” (BICHIR, 2020, p.188). 

Essa descentralização é fundamental, mas requer autoridades e 

recursos, ou seja, em alguns locais ela é aplicada de uma forma mais 

expressiva do que em outros, dependendo da política para seus afazeres. A 

responsabilidade é do Estado em promover políticas públicas, quando este 
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Estado promove políticas públicas centralizadas, aumenta a desigualdade no 

que tange os serviços.  

O Estado deve focar na criação de políticas públicas que permaneçam 

acima de gestões de governos. A proposta de uma criação de política pública é 

importante, mas todas as outras partes do projeto também são como a 

execução, avaliação dos resultados e a implementação efetiva.  

Um dos principais instrumentos utilizados para a elaboração de políticas 

públicas, levando-se em conta que as mesmas devem atender as 

necessidades urgentes da população, são os indicadores sociais como as 

Taxas de Pobreza, Taxas de Mortalidade e Natalidades, entre outras. 

Os indicadores sociais permitem identificar e quantificar os mais diversos 

aspectos acerca de um conceito ou fenômeno, tornando os mesmos 

mensuráveis epossibilitando assim, a operacionalização de medidas acerca 

dos dados. (PINHO, 2010, p. 21).16 Ferreira, Cassiolato e Gonzales (2007), 

conceituam: 

O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou 
qualitativa, dotada de significado particular e utilizada para 
organizar e captar as informações relevantes dos 
elementos que compõem o objeto da observação. É um 
recurso metodológico que informa empiricamente sobre a 
evolução do aspecto observado. (FERREIRA; 
CASSIOLATO; GONZALES, 2007).17 

Basicamente, eles servem como uma mediação entre a teoria e a 

realidade, identificando e medindo fenômenos com clareza e, então auxiliando 

na elaboração de reflexões e, consequentemente medidas que resolvam ou 

pelo menos diminuam problemas, como as políticas públicas, por exemplo. 

(CARDOSO, 1998).18 Nesse ínterim, atualmente no Brasil, o IBGE o maior 

pesquisador e elaborador de indicadores sociais nas mais diversas áreas. 

 

4. CONCLUSÃO 

 
16 PINHO, Carlos Tadeu Assumpção. Indicadores de Programas: Guia Metodológico.  Brasília-DF: 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Planejamento e Investimentos 

Estratégicos, 2010. Disponível em <https://ape.unesp.br/eulg/pdf/100324_indicadores_programas-

guia_metodologico.pdf>. Acesso em: 16/12/2021. 
17 FERREIRA, H.; CASSIOLATO, M.; GONZALEZ, R. Como Elaborar Modelo Lógico de 

Programas: um roteiro básico. Nota Técnica. Brasília: IPEA, 2007. 
18 CARDOSO, A. L. Indicadores Sociais e Políticas Públicas: algumas notas críticas.Proposta, Nº 77, 

Junho-Agosto, 1998. 
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Quando se trata de lançar políticas públicas direcionadas, há sempre 

dificuldades que o Estado terá que enfrentar. Para se alcançar uma forma de 

produção sustentável dos alimentos é necessário um gerenciamento ecológico 

de todos os recursos naturais visando sempre a alimentação de qualidade e 

não a produção de alimentos para a exportação em grandes quantidades.  

Há necessidade de uma estratégia mais incisiva do poder público. Em 

nível nacional, local e regional ainda não há uma sistematização de políticas 

públicas direcionadas a alimentação e muito menos a sustentabilidade 

alimentar, e, para que essas estratégias possam ocorrer efetivamente, é 

necessário contar com a ajuda de um instrumento eficiente de identificação de 

áreas que carecem da implementação de políticas públicas, sendo o referido 

instrumento os indicadores sociais. 

Também é necessário incentivar a população a se alimentar melhor, a 

fazer exercícios e a utilizar cada vez menos alimentos processados à medida 

que esses itens são prejudiciais à saúde de todos. Por si só a população não 

tomará essas medidas sozinha, dessa forma é necessário um apoio do 

governo para que essas iniciativas aconteçam, especialmente no que diz 

respeito aos adolescentes e jovens, que possuem maior tendência a alimentar-

se de maneira descuidada ou com alimentos de pouco valor nutritivo e 

altíssimo valor calórico. 

A pandemia de Covid-19 desestabilizou o mundo todo, todos os países 

foram afetados e dessa forma, alguns grupos entraram para a marca da 

pobreza. Essa população vulnerável necessita de uma alimentação saudável 

para combater o vírus. Para combater a fome no mundo será necessário um 

investimento na agricultura familiar, que é de mais fácil acesso em nível 

regional, assim se garante uma variedade nutricional e ainda incentiva a 

sustentabilidade na alimentação.  

Um alimento sustentável deve sempre ser produzido em um meio que 

seja sustentável, ou seja, que não agrida tanto o meio ambiente e que se 

preocupe com a erosão do solo, poluição e o gasto excessivo dos recursos 

naturais como, por exemplo, a água. Dessa forma, a alimentação sustentável 

auxilia no meio ambiente e auxilia na saúde do corpo humano já que contém 

menos agrotóxicos.  
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Para se ter uma alimentação sustentável deve-se focar na compra dos 

produtos, como por exemplo, comprando de pequenos produtores, como 

aqueles que integram a agricultura familiar, além é claro, de restringir a 

especulação de mercado à cerca das commodities.   

A importância da segurança alimentar se dá pelo fato de que, garantindo 

que não há fome, há garantia de saúde e bem estar. Porém, a insegurança 

alimentar pode vir de vários fatores, como o socioeconômico, a falta de 

políticas públicas, fatores climáticos, pandemias, guerras, crises e degradação 

dos solos. É difícil garantir a segurança alimentar a todos os habitantes de um 

país. O dever do Estado é, então, assegurar o possível a todos. Como já dito 

anteriormente a segurança alimentar é um direito que está garantido na 

Constituição de 1988.  

Existem três tipos de insegurança alimentar, cada qual com suas 

consequências. A insegurança alimentar leve diz respeito à falta de alguns 

alimentos de acordo com o clima ou com a época do ano, já a insegurança 

alimentar moderada diz respeito a uma limitação de alimentos que uma pessoa 

pode comprar, sendo assim um fator para a diminuição calórica e nutricional. A 

insegurança alimentar aguda é a mais grave de todas e atinge aqueles que 

passam fome por mais de um dia.  

Outra forma, além das implementações de políticas públicas 

governamentais em relação à fome, de se diminuir a insegurança alimentar no 

mundo e favorecer uma alimentação sustentável, é focar em medidas que 

diminuam o desperdício de alimentos por parte da população no geral.Segundo 

a FoodandAgricultureOrganizationtheUnitedNations(2015), o Brasil figura na 

posição 10 do ranking de países que mais desperdiçam alimentos, sendo cerca 

de 35% de sua produção anual.19 

O que tem realmente auxiliado a diminuir a fome no mundo é a iniciativa 

popular e a solidariedade do indivíduo para com o outro, trabalhos como os de 

ONGs ou, até mesmo, de associações de pessoas independentes ou outras 

organizações que tem prestado ajuda comunitárias às pessoas que estão 

passando fome. 

 
19FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS – FAO.(2015). 

Foodwastagefootprint&climatechange.Rome. Disponível em: 

<https://www.fao.org/3/bb144e/bb144e.pdf> Acesso em: 20/12/2021. 
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A sustentabilidade garante uma alimentação mais variada à mesa da 

população. Os objetivos deste trabalho foram atingidos à medida que o objetivo 

geral era pesquisar e abordar a relação da sustentabilidade com a alimentação 

e o ODS 02. 

O sistema atual agrícola não favorece os pequenos produtores, e sim a 

monocultura que é uma forma de exploração que agride o solo. Dessa forma, 

se o governo propiciar alternativas de incentivo para a agricultura, favorecerá 

uma boa alimentação à toda sociedade.  

Já nos objetivos específicos, buscou-se conceituar e classificar a 

alimentação sustentável foi concluído à medida que alimentação sustentável é 

uma forma de alimentação que visa o aproveitamento do alimento no nível 

familiar, na agricultura e pela sociedade.  

O artigo também abordou o panorama atual devido à pandemia e a crise 

econômica. A recessão afetou todos os países do globo, dessa forma há um 

novo contingente de pessoas que estão se sentindo inseguras no quesito de 

alimentação.  

E nos resultados, declarou a importância da segurança alimentar. Como 

já dito anteriormente neste trabalho, à segurança alimentar é importante à 

medida que garante uma boa qualidade de vida e uma boa resposta 

imunológica ao vírus causador da Covid-19.  

Ainda hoje, o sistema de monoculturas é o principal usado em todo o 

mundo, esse sistema agride terrivelmente o solo em que é cultivado e não 

favorece uma plantação focada nos valores nutricionais, pois possuem níveis 

alarmantes de agrotóxicos.  

Os produtores utilizam as monoculturas porque visam o benefício 

econômico da exportação daqueles alimentos, mas esse modo de produção 

acarreta em muitas conseqüências, sendo um modelo inapropriado para as 

futures gerações que apresentam um cuidado maior com o planeta.  

Os ecossistemas são destruídos por agricultores que desejam mais 

espaço para as suas plantações, há um esgotamento do solo que perde sua 

produtividade e se torna arenoso, e há a questão da população local não ser 

beneficiada, já que esse modelo de produção privilegia o Mercado Exterior, é 

necessária então uma interferência do Estado com a criação de políticas 

públicas para o desenvolvimento de um modo de produção mais sustentável.  
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Conclui-se que a segurança alimentar e o direito à alimentação estão 

avançando no Brasil, porém, ainda existem desafios. A partir dos anos 90 há 

uma tentativa de auxiliar a população a obter alimentos de qualidade, mas o 

governo ainda está longe de garantir a todos o direito da alimentação saudável, 

é necessário sempre estar combatendo a fome, mas sem esquecer-se da 

qualidade nutricional dos alimentos, que também deve ser incentivada.  

Com relação à insegurança alimentar, tem-se dados que apontam que a 

pandemia tem acentuado a situação no Brasil, onde cerca de 8% da população 

do Brasil, anualmente, passam por esse problema, muitos chegando, até 

mesmo, a passar fome. O problema, surge nos desperdícios nas casas, 

restaurantes e outros estabelecimentos, como também, no corriqueiro descarte 

de alimentos considerados “feios” ou de aparência menos chamativa. 

Outra realidade brasileira amarga, diz respeito à legislação acerca da 

doação de alimentos no país, onde há inúmeros projetos de lei em tramitação 

na Câmara de Deputados, porém há muito tempo permanecem parados, 

dificultando assim, a diminuição da incidência do problema do desperdício. 

A extinção de órgãos como o CONSEA, por exemplo, que atuava 

auxiliando a elaboração de políticas públicas de combate à insegurança 

alimentar, é outra medida que enfraquece a democracia e apenas gera maiores 

problemas com relação à fome e desperdício de alimentos no Brasil. É possível 

perceber que, embora a educação da população acerca do desperdício e a 

solidariedade geral sejam de extrema importância no combate ao problema, 

essas medidas sem a proteção de medidas estatais e governamentais, pouco 

pode fazer pela população. 

A segurança alimentar no Brasil, nesse ínterim, já era frágil antes da 

pandemia, agora, no entanto, nunca esteve tão prejudicada, especialmente na 

região Nordeste, que passa por inúmeros outros problemas, como a seca 

gravíssima, a pobreza e a falta de investimentos e políticas públicas nas mais 

diversas áreas.  

É possível perceber que, perdeu-se um órgão extremamente bem 

articulado como o CONSEA, voltando para as ações meramente emergenciais 

de assistência que, através dos dados supramencionados, são medidas 

insuficientes para a garantia dos direitos básicos da população. 
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O tema relaciona-se com alimentação, mas também perpassa por temas 

inerentes agricultura sustentável e outras questões de extrema importância 

para o Brasil e para o mundo.  

 Conclui-se que O alcance a segurança alimentar, assim como a 

promoção de uma agricultura sustentável é incentivada por práticas agrícolas 

sustentáveis, neste sentido o ODS 02-Fome zero e agricultura sustentável tem 

por meta principal erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a 

nutrição e promover a agricultura sustentável, diretamente relacionando a 

sustentabilidade com a alimentação, está relacionado ao combate à fome e à 

insegurança alimentar, está intimamente relacionada aos problemas 

enfrentados pelo Brasil e pelo mundo, bem como, intimamente relacionado às 

políticas públicas que um Estado implementa à sua população, a fim de, tratar 

de questões e resolver problemas como a fome e a insegurança alimentar. 
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CAPÍTULO 50 
 

PRO(G)NATURA: A PARTICIPAÇÃO DE PROJETOS DA 
COMUNIDADE NA ESCOLA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS 
ALUNOS 

 
Isabel Duque, Emília Bigotte de Almeida e Ricardo Almeida 

 
RESUMO: Portugal vive, desde 2017, uma reforma do sistema de ensino. Com 
a promulgação do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC), as 
escolas e os professores passaram a ser convidados à assunção, não apenas 
das decisões curriculares, mas também do investimento em diferentes formas 
de organizar os espaços e tempos escolares. Todavia, nem sempre as escolas 
e os professores têm os recursos disponíveis que possibilitem a otimização 
dessa organização. É nesse cenário, não apenas de comunidade entendida 
enquanto recurso, mas, principalmente, enquanto parceira educativa, que 
surgiu o Pro(g)Natura, considerado como metodologia desde 2020. Trata-se 
de um programa educativo que alia e articula a educação em ambiente 
natureza, a educação tecnológica e as práticas de ensino na sala de aula, na 
promoção das aprendizagens essenciais à saída da escolaridade obrigatória, 
no âmbito do desenvolvimento do PAFC. Este surgiu da aliança entre três 
projetos da comunidade e tem vindo a ser desenvolvido, desde 2017, num 
agrupamento de escolas da rede pública em Coimbra – Portugal. O presente 
artigo apresenta os resultados de um estudo realizado com duas turmas 
participantes neste programa, desde o ano letivo 2018/2019. Findos dois 
anos de participação, as crianças participantes responderam a um 
questionário que visa compreender a sua perceção sobre o impacto da 
aplicação desta metodologia no desenvolvimento das suas competências 
específicas, nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento do 
pensamento crítico e pensamento criativo, saber científico, técnico e 
tecnológico, sensibilidade estética e artística, bem-estar, saúde e ambiente, e 
consciência e domínio do corpo. De um modo geral, de acordo com os dados 
obtidos junto dos 22 alunos respondentes, o Pro(g)Natura terá tido impacto 
positivo no desenvolvimento das suas competências específicas, associadas 
à adoção de comportamentos enquadrados nos ambientes educativos onde o 
programa se desenvolve. 
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INTRODUÇÃO 

A escola, enquanto agente social, tem como principal função promover o 

estabelecimento de bases de relação entre os sujeitos, entre estes e a sociedade e entre os 

mesmos e a cultura (DUQUE, 2014). De acordo com este pressuposto e procurando 

responder aos desafios e exigências da atualidade, a escola procura agora criar de 

condições que permitam estimular o trabalho formativo culturalmente significativo 

(COSME, 2018). Trata-se de pensar o sistema educativo de modo a torná-lo eficaz perante 

os desafios de natureza social, económica e cultural com os quais os alunos se confrontam 

(TRINDADE, 2018). Falamos, portanto, de promover a construção de conhecimentos, 

valores e atitudes que permitam aos cidadãos assumir, verdadeiramente, a sua cidadania, 

de forma ativa e crítica, responsável e ética. Para tal, importa criar uma escola capaz de 

proporcionar a participação do aluno. Um aluno que é agente do seu próprio processo de 

desenvolvimento, que participa, com autonomia solidária, na construção do seu 

quotidiano na sala de aula e fora dela. Um cidadão que vivencia as suas relações sociais, 

assumindo a sua participação e cidadania democrática, enquanto indivíduo que se conecta 

com a sociedade, com o passado e o futuro (COSME, 2018; DUQUE, 2014, 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017).  

É perante este cenário de intensa necessidade de mudança, face aos desafios 

existentes e aos objetivos globais para a educação, que, em Portugal, se iniciou, em 2017, 

a institucionalização e alargamento do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 

(PAFC). Este processo teve início com o desenvolvimento de um projeto-piloto 

desenvolvido em mais de duzentos e trinta agrupamentos de escolas ou escolas não 

agrupadas, numa ação promulgada pelo Ministério da Educação (ME) em 2017 (DUQUE, 

MIGUEIS, ALMEIDA, BIGOTTE DE ALMEIDA, 2020). O PAFC, visa oferecer às 

escolas a possibilidade de gerir o currículo e de organizar as matrizes curriculares de base 

que assentem no pressuposto do alcance das competências associadas ao perfil do aluno, 

por sua vez, associadas a conhecimentos, capacidades e atitudes (DUQUE, MIGUEIS, 

BIGOTTE DE ALMEIDA, COELHO, VALE, FIGUEIREDO, 2020). Trata-se, portanto, 

de um processo de autonomia das escolas, para que elas e seus professores procurem a 

melhor forma e os recursos mais capazes de promover as aprendizagens dos alunos. Esta 

reforma educativa visa, no fundo, a cedência às escolas e ao professor do poder de decisão 

sobre o processo de ensino e de aprendizagem que leve à produção e apropriação efetiva, 

pelos alunos, de conhecimentos, capacidades e atitudes que se trabalhem, quer ao nível 
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individual, como em conjunto, de modo a permitir o desenvolvimento das competências 

previstas no Perfil do Aluno ao longo da escolaridade obrigatória (BIGOTTE DE 

ALMEIDA, ALMEIDA, DUQUE, MENDES, 2019; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2017). 

De acordo com Meirieu (2002), a escola é um assunto de todos os cidadãos. É por 

meio da sua participação que a escola pode transformar os seus intervenientes em 

cidadãos (DUQUE, 2014). Trata-se, portanto, de um processo recíproco de formação de 

cidadãos por meio da participação. A participação da comunidade num contexto escolar 

participativo e integrador, pode ser entendida como um dever e uma responsabilidade de 

ambas as partes, já que a integração entre a escola e a comunidade potencia a melhoria da 

educação (BEZERRA, SENA, DANTAS, CAVALCANTE, NAKAYAMA, 2010). A 

relação de proximidade da escola com a comunidade pode potenciar um espaço de 

interação e de partilha de interesses e valores comuns e, simultaneamente, lugar de 

participações estratégicas que visem colmatar possíveis insuficiências, ou potenciar 

oportunidades oferecidas pela comunidade para o desenvolvimento de uma escola mais 

eficaz no cumprimento dos seus objetivos (BATISTA, 2012). 

Foi neste cenário de mudança e de apelo à participação da comunidade na escola 

que surgiu, em 2017 e em simultâneo com o projeto-piloto da PAFC, o programa 

educativo Pro(g)Natura (PGN). De acordo com Mendes, Duque, Almeida, Bigotte de 

Almeida e Migueis (2020, p.52), “trata-se de um programa que parte de uma ação 

concertada em rede entre o Projeto Trampolim (E6G e E7G), o Projeto Limites Invisíveis 

(LI) e o Projeto All in Scratch, os três sob a gestão do CASPAE 10, IPSS de Coimbra”, 

cujo beneficiário foi e é, até à data, o Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, 

integrado no Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. Fica, portanto, 

localizado uma zona geográfica caracterizada pela predominância de uma população que 

se carateriza pela precariedade socioeconómica. Como refere Mendes et al. (2020), esta 

tipologia de contextos tende a pautar-se por ambientes escolares frequentados por 

crianças e jovens que “assumem modelos de identidade frágeis resultantes de 

desinvestimento geral por parte das famílias o que leva à reprodução de modelos parentais 

desadequados e desintegrados socialmente, bem como, a elevado índice de 

comportamentos de risco” (MENDES, DUQUE, ALMEIDA, BIGOTTE DE ALMEIDA 

E MIGUEIS, 2020, P. 52). Trata-se, assim, de um conjunto de escolas onde o insucesso 

escolar, absentismo e abandono precoce da escola é tido resultado da inexistência de 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 782



“respostas direcionadas e integradas, que promovam competências ajustadas às 

necessidades individuais” (MENDES et al, 2020, P. 52). 

Associaram-se, assim e como referido, três projetos da comunidade que, por sua 

vez, são desenvolvidos por redes de parceiros, também eles da comunidade (DUQUE et 

al., 2020): 

• O Projeto Trampolim surgiu em 2004, aquando a 2.ª geração do programa Escolhas. 

Este Programa, atualmente na 8.ª geração, é um programa governamental e de âmbito 

nacional promovido pela Presidência do Conselho de Ministros. O Projeto Trampolim 

E7G funciona em Consórcio, tendo como entidades parceiras a Câmara Municipal de 

Coimbra (entidade promotora); CASPAE 10, IPSS de Coimbra (entidade gestora); 

CPCJ de Coimbra; IPDJ, I.P.; Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel; Escola 

Secundária com 3 Ciclo D. Dinis; União de Freguesias Eiras e S. Paulo de Frades; 

Inovinter; Cearte e Cáritas Diocesana de Coimbra. Este projeto tem como objetivo 

geral promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades, tendo como 

participantes diretos, crianças e jovens, de idades compreendidas, entre os 6 e os 25 

anos. Assim, o Programa Escolhas e a Câmara Municipal de Coimbra, através do 

Projeto Trampolim (nas 6.ª e 7ª gerações) como responsável pela execução do 

PRO(g)NATURA, são os cofinanciadores deste programa educativo. 

• O Projeto LI é desenvolvido pelo consórcio formado pela Escola Superior de 

Educação do Instituto Politécnico de Coimbra (ESEC/IPC), Centro de Apoio Social 

de Pais e Amigos da Escola (CASPAE), IPSS de Coimbra, e Departamento de 

Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro (DEP/UA), com o apoio do 

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) (DUQUE et al., 2020). 

Possui 3 eixos centrais - Intervenção Educativa, Investigação/Monitorização e 

Formação em contexto/Consultoria. No primeiro e segundo eixos, este projeto visa o 

desenvolvimento de programas educativos complementares à oferta educativa formal 

para crianças dos 3 aos 10 anos. Estes programas desenvolvem-se em articulação com 

instituições de Educação de Infância e do 1.o Ciclo do Ensino Básico em espaço 

natureza (FIGUEIREDO, DUQUE, COELHO, BIGOTTE, 2021). Trata-se de um 

Projeto inspirado nos skovbørnehaver/naturbørnehaver dos países escandinavos 

(forest schools nos países anglo-saxónicos) que é, no âmbito do PGN, o responsável 

pelo desenvolvimento da componente de educação na natureza, com a participação 
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de um recurso humano especializado que orienta as ações que envolvem o contexto 

natureza. É ainda responsável pela disponibilização da coordenação científico-

pedagógica, que supervisiona a vertente pedagógica e de investigação/ monitorização 

do PGN (DUQUE et al., 2020). 

• O Projeto All in Scratch é desenvolvido pelo CASPAE, tendo o apoio do Instituto 

Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC). Este projeto de ensino da linguagem de 

programação Scratch, visa dar resposta ao Programa Iniciação à Programação no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, lançado em 2015 pela Direção Geral do Ensino. Tem como 

estratégia de implementação levar a linguagem de programação Scratch às escolas 

que não podem ter incluída a programação nos seus programas educativos, devido ao 

afastamento dos centros tecnológicos ou pela falta de recursos humanos. O Projeto 

All in Scratch, no âmbito do PGN, disponibiliza os computadores e um técnico 

especializado que orienta as sessões de linguagem em programação Scratch. Assume, 

assim a responsabilidade pela componente de programação do PGN (DUQUE et al., 

2020). 

Como refere Bigotte de Almeida et al. (2019), as ações e os projetos envolvidos 

no desenvolvimento do PGN revelam a existência de uma estreita cooperação entre a 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) CASPAE e as Instituições de Ensino 

Superior (IES). No fundo, podemos constatar a existência inequívoca de desenvolvimento 

de responsabilidade social impulsionada por esta IPSS ao serviço da escola. Com as 

sinergias existentes na comunidade, facilitadas pelo CASPAE por ser a instituição gestora 

dos vários projetos aqui envolvidos, abre a possibilidade de se poderem realizar ações 

integradas no PAFC (BIGOTTE et al., 2019). 

A génese da criação da resposta PGN parte da criação de sinergias para o encontro 

de respostas inovadoras que minimizassem as problemáticas do insucesso, absentismo e 

abandono escolar diagnosticadas no âmbito ao Projeto Trampolim (MENDES et al, 

2020). A escolha pelos ambientes educativos natureza e tecnologia, com a utilização da 

linguagem de programação em Scratch, prendeu-se, fortemente, com as evidências 

resultantes de vários estudos nacionais e internacionais acerca do impacto positivo de 

uma e de outra abordagem no desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, mas 

também de competências consideradas como prioritárias (BIGOTTE DE ALMEIDA et 

al., 2019).  
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De acordo com autores como Nielsen, Mygind, Bølling, Otte, Schneller, 

Schipperijn, Ejbye-Ernst, e Bentsen (2016), Bentsen, Jensen, Mygind e Randrup (2010), 

Duque et al. (2020, 2021), entre muitos outros, as abordagens educativas, como o PGN, 

inspiradas na abordagem escandinava udeskol, são potenciadoras, nomeadamente, do 

desenvolvimento da aprendizagem de conceitos curriculares, da atividade física e do bem-

estar e saúde dos alunos. A udeskol envolve o contacto regular dos alunos dos 7 aos 14 

anos com a natureza e a planificação do trabalho educativo do professor a partir da livre 

iniciativa da criança e apelando à sua participação. Trata-se, portanto, de uma abordagem 

centrada no aluno, nos seus interesses e necessidades, numa planificação e ação de ensino 

e de aprendizagem de forma transdisciplinar. As evidências apontam para a existência de 

um impacto positivo desta forma de desenvolver o currículo na relação dos alunos com a 

escola, com forte impacto nos níveis de motivação à participação na vida académica 

(NIELSEN et al., 2016). Numa época em que a educação ambiental é tida como essencial, 

esta abordagem pode ser entendida como uma das mais eficazes formas de promover a 

responsabilidade ambiental. Como refere Duque et al. (2020, p. 149), “os estudos têm 

apontado para o contacto com a natureza como a melhor e mais duradoura forma de 

desenvolver empatia com a natureza e, portanto, o sentimento de necessidade da sua 

preservação e da responsabilização do indivíduo por ela”. Trata-se, portanto, de uma 

opção metodológica que, no âmbito do PAFC, pode, per si, apresentar-se como 

potenciadora do cumprimento dos objetivos preconizados pelo Ministério da Educação.  

Na atual sociedade digital, cada vez mais dependente da tecnologia, o 

desenvolvimento da literacia digital não pode ser deixado ao acaso. A massificação da 

utilização da tecnologia implica a reestruturação da forma de desenvolver o Pensamento 

Computacional, enquanto abordagem para a resolução de problemas, baseado nos 

princípios da Ciência Computacional (Wing, 2008). Por esse motivo, a educação 

tecnológica tem vindo a ser uma forte aposta das escolas à escala mundial, nomeadamente 

por meio de ferramentas de programação como o Scratch (DUQUE et al., 2020). Desde 

o seu lançamento, em 2007, foram implementadas em todo o mundo iniciativas com o 

objetivo de ensinar programação para crianças e jovens utilizando o Scratch. Trata-se de 

um software de programação básica, por objetos, desenvolvido pelo Lifelong 

Kindergarten Group no Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Laboratory, 

e que permite a criação de projetos animados, como jogos ou histórias (MENDES et al., 

2020). De acordo com algumas evidências referidas por Bigotte de Almeida et al. (2019), 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 785



o ambiente criado pela linguagem de programação Scratch em sala de aula pode potenciar 

a aprendizagem de disciplinas como a matemática, as ciências, as artes ou, mesmo, 

diferentes idiomas. O Scratch é apontado pelos autores como ferramenta facilitadora da 

resolução criativa de problemas e do raciocínio lógico. É ainda descrito como uma 

ferramenta capaz de ajudar e motivar os alunos na aquisição de competências a vários 

níveis e conhecimentos matemáticos significativos (BIGOTTE DE ALMEIDA et al., 

2019).  

Os resultados obtidos durante a implementação do PGN no ano letivo 2017/2018 

motivaram a reestruturação e alargamento deste programa. Nessa primeira fase, o PGN 

contou com a participação de um grupo de alunos (turma) uma escola da rede pública e 

associou a educação na natureza e a educação tecnológica num total de quinze sessões 

distribuídas entre os dois contextos. De acordo com Bigotte de Almeida et al. (2019), a 

abordagem de conteúdos curriculares, por meio de planificações emergentes que partiram 

da livre iniciativa dos alunos na natureza e transferidas e aprofundadas em sala de aula, 

com recurso ao Scratch, terá permitido o desenvolvimento da consciência ambiental pelas 

crianças. O estudo apresentado pelos autores permitiu ainda compreender a ocorrência da 

apropriação de processos de programação do software Scratch pelos participantes, 

durante a construção dos produtos tecnológicos baseados nas experiências dos alunos na 

natureza (BIGOTTE DE ALMEIDA et al., 2019).  

No ano letivo 2018/2019 iniciou-se a segunda fase de implementação do PGN, 

tendo este sofrido alterações, quer ao nível da sua organização, como ao nível do número 

de alunos a abranger. Foi, assim, redesenhado este programa educativo e complementado 

com a vertente de formação em contexto para os professores titulares das turmas 

participantes. O PGN passou a desenvolver-se semanalmente em ambos os contextos, 

natureza e Scratch, durante todo o ano letivo, sendo cada uma das ações planificadas em 

articulação com os respetivos professores titulares de cada uma das turmas envolvidas. 

Houve ainda lugar à co construção de práticas de ensino e de aprendizagem em sala pelos 

diferentes técnicos envolvidos (técnicos PGN e professores titulares de turma), com vista 

ao desenvolvimento de competências de articulação dos diferentes ambientes de 

aprendizagem, numa perspetiva transdisciplinar do conhecimento. Deste modo, no ano 

letivo 2018/2019, o PGN iniciou o seu desenvolvimento com três turmas do 1.º ano do 

1.º CEB do Agrupamento de Escolas beneficiário (DUQUE et al., 2020; DUQUE, 

ALMEIDA, MIGUEIS, BIGOTTE DE ALMEIDA, 2021).  

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 786



O presente artigo pretende apresentar os resultados de um estudo realizado com 

duas turmas participantes no PGN, nos anos letivos 2018/2019 e 2019/2020. Após dois 

anos de participação, as crianças participantes responderam a um questionário que visa 

compreender o seu ponto de vista quanto ao impacto da aplicação desta metodologia no 

desenvolvimento das suas competências específicas, nomeadamente no que respeita ao 

desenvolvimento do pensamento crítico e pensamento criativo, saber científico, técnico e 

tecnológico, sensibilidade estética e artística, bem-estar, saúde e ambiente, e consciência 

e domínio do corpo. De um modo geral, de acordo com os dados obtidos junto dos 22 

alunos respondentes, a sinergia entre projetos da comunidade, resultantes no 

desenvolvimento do PGN no âmbito do PAFC, terá tido impacto positivo no 

desenvolvimento das suas competências específicas, associadas à adoção de 

comportamentos enquadrados nos ambientes educativos onde o programa se desenvolve. 

METODOLOGIA 

A segunda fase de implementação do PGN, aqui em estudo, teve início no ano 

letivo 2018/2019. Como podemos verificar na Tabela 1, no primeiro ano letivo de 

implementação, contou com a participação de um total de 56 alunos, do 1.º ano do 1.º 

CEB de três escolas do Agrupamento de Escolas beneficiário (turmas A, B e C). No ano 

letivo 2019/2020, houve alteração das escolas participantes e de alguns elementos 

constituintes das turmas, tendo participado um total de 60 alunos. Assim, mantiveram-se 

a maioria dos alunos nas duas turmas que deram continuidade ao programa (turmas A e 

B), neste ano letivo na frequência do 2.º ano, e a introdução de uma nova turma do 1.º 

ano (turma D) (DUQUE et al., 2020, 2021). 

Tabela 1. Alunos participantes no PGN por ano letivo  

Turma Ano letivo 2018/2019 (n) Ano letivo 2019/2020 (n) 

A 24 23 

B 17 17 

C 15 0 

D 0 20 

Este programa educativo assumiu, aos longo destes dois anos de implementação, 

um formato participação regular em contexto natureza e em ambiente tecnológico, 

articulados em sala de aula pelo professor titular de turma com o apoio dos técnicos PGN. 

Um dia por semana, os alunos, o seu professor titular de turma e um assistente operacional 
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desenvolveram a componente letiva em contexto natureza, num total de cerca de cinco 

horas por sessão, ao longo do ano letivo. Estas sessões, com vertente educativa e 

formativa, foram dinamizadas numa perspetiva de co construção entre o técnico 

especializado PGN e o professor titular de turma. Também uma vez por semana, a turma 

desenvolveu sessões de linguagem de programação Scratch, com duração aproximada de 

sessenta minutos, ao longo do ano letivo. Assim como nas sessões em ambiente natureza, 

também as sessões em ambiente tecnológico foram desenvolvidas numa perspetiva de 

formação em contexto, da responsabilidade do técnico especializado PGN. Cada uma das 

ações planificadas em articulação com os respetivos professores titulares de turma, de 

cada uma das turmas envolvidas. A exploração da natureza constitui-se como uma 

componente base que, posteriormente, com recurso à linguagem de programação Scratch 

e na restante componente letiva assegurada pelo professor titular de turma, serviu como 

ponto de partida para a execução de atividades com a integração das diferentes áreas 

disciplinares (DUQUE el al., 2020, 2021).  

A Tabela 2 dá-nos conta do número de sessões desenvolvidas, por ano letivo, em 

ambos os ambientes: natureza e linguagem de programação Scratch. Relativamente às 

sessões em ambiente natureza, a turma A desenvolveu um total de 51 sessões: 24 sessões 

no ano letivo 2018/2019 e 27 sessões no ano letivo 2019/2020. Em ambiente de 

linguagem de programação Scratch, a turma A realizou um total de 53 sessões: 26 sessões 

em 2018/2019 e 27 sessões em 2019/2020. A turma B desenvolveu um total de 43 sessões 

em ambiente natureza: 21 em 2018/2019 e 22 em 2019/2020. Esta turma desenvolveu um 

total de 43 em ambiente de linguagem de programação Scratch: 26 em 2018/2019 e 17 

em 2029/2020. De referir que, no ano letivo 2019/2020, devido ao período de 

confinamento imposto no período de pandemia – Civid-19, estão aqui incluídas sessões 

realizadas de forma virtual, com sessões síncronas e assíncronas. Muito embora não nos 

seja possível traduzir numericamente o número de crianças que realizaram, efetivamente, 

sessões de exploração na natureza nem o número de atividades realizadas nesse contexto, 

podemos aferir que se verificou o indispensável envolvimento das famílias dos alunos 

(DUQUE et al., 2020). 

Tabela 2. Sessões em ambientes natureza e linguagem de programação Scratch, por ano letivo  

 Ano letivo 2018/2019 (n) Ano letivo 2019/2020 (n) 

Turma  Natureza  Scratch  Natureza  Scratch  

A  24  26  27  27  

B  21  26  22  17  
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A abordagem pedagógica preconizada centra-se no aluno, na sua livre incentiva e 

exploração autónoma. Esta abordagem possibilita a construção e consolidação de 

competências de índole cognitiva, físico-motora e socio-emocional (BIGOTTE DE 

ALMEIDA et al., 2019). Sendo um programa integrado no PAFC, que visa o PA, tem 

como objetivo geral o desenvolvimento das seguintes competências nos alunos (DUQUE 

et al., 2018; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017): 

 

• Gerais (CG), relacionadas com a utilização eficaz dos códigos que permitem 

exprimir, representar, selecionar e divulgar o conhecimento: Linguagens e textos; 

Informação e comunicação.  

• Específicas (CE), associadas à adoção de comportamentos próprios adotados nos 

dois ambientes, onde o programa se desenvolve – natureza (promoção da saúde e 

bem-estar, consciência ambiental, experiências motoras e confronto com o risco) 

e tecnológico (utilização do software): Pensamento crítico e pensamento criativo; 

Saber científico, técnico e tecnológico área de competência considerada para os 

dois ambientes com definição de descritores operativos particulares em cada 

abordagem; Sensibilidade estética e artística, mais relacionadas com o ambiente 

tecnológico no que se refere à utilização da linguagem de programação em 

Scratch; Bem-estar, saúde e ambiente; Consciência e domínio do corpo, 

identificadas, sobretudo, no ambiente natureza.  

• Transversais (CT), que remetem à tomada de decisão, à interação com os outros 

e à sua integração na sociedade: Raciocínio e resolução de problemas; 

Relacionamento interpessoal; Desenvolvimento e autonomia. 

O presente estudo enquadra-se num trabalho de investigação mais abrangente de 

índole mista (estudo de avaliação de índole qualitativa e quantitativa). Tem por base o 

método de investigação por um inquérito, com técnica de inquirição por aplicação de 

questionário (Coutinho, 2011), relativamente ao trabalho desenvolvido pelas turmas A, B 

(turmas que desenvolveram dois anos de programa). Do total de 50 participantes, 

responderam ao questionário 22 alunos, 12 do sexo feminino e 10 do sexo masculino; 17 

alunos da turma A e 5 alunos da turma B. A escala Likert utilizada nas respostas foi 

definida em 3 categorias: (i) Muitas vezes, (ii) Algumas vezes, (iii) Não e (iv) Não sei. 

As questões abertas foram tratadas de acordo a Grouded Theory de Glaser e Stauss (1967 

adup DUQUE, 2014), procedendo-se à sua classificação das respostas dos alunos, no 
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sentido de as compreender e categorizar, por meio de comparação de diferenças e 

semelhanças. Emergiram assim categorias que, através uma análise interpretativa, 

tiveram como resultado as conclusões apresentadas (Glasser, 2013 apud DUQUE, 2014). 

A análise preliminar dos dados foi realizada em Excel, o que nos permitiu chegar 

a alguns resultados sobre a percepção dos alunos sobre o impacto da sua participação no 

PGN, ao nível do desenvolvimento das suas CE. Este estudo tem, assim, como objetivo 

procurar compreender o impacto do PGN, na perspetiva dos próprios alunos, no 

desenvolvimento das suas competências específicas, nomeadamente no que respeita ao 

desenvolvimento do pensamento crítico e pensamento criativo, saber científico, técnico e 

tecnológico, sensibilidade estética e artística, bem-estar, saúde e ambiente, e consciência 

e domínio do corpo. 

Para a realização deste estudo, alunos das turmas A e B responderam a um 

inquérito por questionário ao final do segundo ano de participação. Para a construção do 

questionário em questão, foram consideradas as áreas de competência e descritores 

operativos do Ministério da Educação, relativamente aos objetivos do PGN no que se 

refere às CE. Assim, as questões colocadas têm por base os indicadores presentes na 

Tabela 3, considerados com base nos descritores operativos referidos: 

Tabela 3. Distribuição das questões de acordo com os objetivos e respetivos indicadores 

Objetivos Indicadores Questão 

E1-Desenvolvimento do 

pensamento crítico e pensamento 

criativo 

Aumento da capacidade de debate de ideias e da 

tomada de decisões 
Q1 

Aumento da capacidade de avaliação das suas 

decisões 
Q2.a e Q2.b 

Amento do interesse no desenvolvimento de temas e 

projetos 
Q3.a e Q3.b 

E2- Desenvolvimento do saber 

científico, técnico e tecnológico 

área de competência considerada 

para os dois ambientes com 

definição de descritores 

operativos particulares em cada 

abordagem 

Aumento do interesse e da capacidade de pesquisa 

sobre temas do seu interesse 
Q4 

Aumento da capacidade de seleção de instrumentos 

para a realização de atividades a que se propõe 
Q5.a e Q5.b 

Aumento da capacidade de planeamento da sua ação Q6 

E3- Desenvolvimento da 

sensibilidade estética e artística, 

mais relacionadas com o ambiente 

tecnológico no que se refere à 

Aumento da capacidade para produzir artisticamente 

de forma tecnológica 
Q7 

Aumento da capacidade crítica tecnológica Q8.a e Q8.b 

Aumento da sensibilidade técnica Q9 
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utilização da linguagem de 

programação em Scratch 

E4- Desenvolvimento do bem-

estar, saúde e ambiente 

Aumento da empatia pelo outro e pela natureza 
Q10.a, Q10.b, 

Q10.c e Q10.d 

Aumento da tomada de decisões ambientalmente 

sustentáveis 
Q11.a e Q11.b 

E5- Desenvolvimento da 

consciência e domínio do corpo 

identificadas como ambiente 

natureza no que se alude à 

exploração em ambiente natureza 

Aumento da consciência da importância da atividade 

física 
Q12 

Aumento das suas capacidades locomotoras Q 13 

Aumento da atividade física Q14 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No sentido de compreender a perceção dos alunos sobre o impacto do PGN no 

desenvolvimento das CE, ao nível do pensamento crítico e pensamento criativo, foram 

colocadas as seguintes questões: (Q1) “Costumas partilhar as tuas opiniões na turma ou 

com os teus amigos?”; (Q2.a) “Costumas participar em decisões?”; (Q2.b) “Autoavalias 

o que resultou da tua decisão?”; (Q3.a) “Costumas desenvolver temas e/ou projetos?”; 

(Q3.b) “Também costumas sugerir temas para projetos?”. 

Gráfico 1. Perceção dos alunos sobre o desenvolvimento do seu pensamento crítico e criativo 

 

Como é possível compreender no Gráfico 1, no que respeita ao desenvolvimento 

do pensamento crítico e do pensamento criativo, podemos aferir que a maioria das 

crianças apresenta resultados positivos.  

No que se refere à questão “Costumas partilhar as tuas opiniões na turma ou com 

os teus amigos?” (Q1), a maioria dos alunos refere partilhar as suas opiniões (15 alunos), 
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com 11 alunos a considerarem fazê-lo algumas vezes e 4 alunos muitas vezes, existido 

apenas cerca de um terço dos alunos (7) respondentes a referirem não ter o hábito de 

partilhar as suas opiniões na turna ou junto dos seus amigos. Podemos assim entender que 

a maioria dos alunos indica possuir a capacidade de debate de ideias e da tomada de 

decisões. 

Relativamente às duas questões relacionadas com a capacidade de avaliação das 

decisões, “Costumas participar em decisões?” (Q2.a) e “Autoavalias o que resultou da tua 

decisão?” (Q2.b), muito embora a maioria dos alunos afirme participar em decisões, o 

número de crianças que considera auto avaliar o resultado das suas decisões é menos 

significativo. À Q2.a apenas 3 alunos referem não participar em decisões, com 9 a 

referirem fazê-lo algumas vezes e 10 alunos a considerarem que o fazem muitas vezes. Já 

à Q2.b, 11 alunos referiram não realizar a autoavaliação do resultado das suas decisões e 

o mesmo número refere fazê-lo, sendo que apenas 3 alunos o consideram fazer muitas 

vezes. 

Analisando as respostas às duas questões relacionadas com o interesse no 

desenvolvimento de temas e projetos (“Costumas desenvolver temas e/ou projetos?” 

(Q3.a) e “Também costumas sugerir temas para projetos?” (Q3.b)), compreendemos que, 

em ambos os casos, os alunos percecionam participar em projetos, quer ao nível do seu 

desenvolvimento, como na sugestão de temas a desenvolver. À questão “Costumas 

desenvolver temas e/ou projetos”, apenas 4 alunos referem não o fazer. Do total de 18 

alunos que consideram fazê-lo, 10 consideram fazê-lo algumas vezes e 8 alunos 

percecionam que o fazem muitas vezes. À questão “Também costumas sugerir temas para 

projetos?”, apenas 2 alunos consideram não o fazer. 20 alunos referem a sua participação 

na sugestão de temas para projetos, 15 dos quais consideram fazê-los algumas vezes e 5 

muitas vezes. 

No sentido de compreender a perceção dos alunos sobre o impacto do PGN no 

desenvolvimento das CE, ao nível do saber científico, técnico e tecnológico na área de 

competência considerada para os dois ambientes com definição de descritores operativos 

particulares em cada abordagem, foram colocadas as seguintes questões: (Q4) “Costumas 

fazer perguntas sobre o que te chama a atenção?”; (Q5.a) “Costumas utilizar o 

computador?”; (Q5.b) “Tens utilizado mais o computador agora, depois de começares 

com as atividades de programação?”; (Q6) “Quando decides o que vais fazer, pensas no 
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que precisas e em como vais fazer?”. 

Gráfico 2. Perceção dos alunos sobre o desenvolvimento do seu saber científico, técnico e tecnológico 

 

A leitura do Gráfico 2, no que respeita ao do saber científico, técnico e tecnológico 

da área de competência considerada para os dois ambientes com definição de descritores 

operativos particulares em cada abordagem, permite compreender que, de um modo geral, 

os alunos terão tido a oportunidade de desenvolver o seu saber científico, técnico e 

tecnológico.  

Relativamente à questão “Costumas fazer perguntas sobre o que te chama a 

atenção?” (Q4), apenas 3 alunos referiram não o fazer. Dos 19 alunos que percecionam 

fazer perguntas sobre temas que lhes chamam a atenção, 11 referem fazê-lo algumas 

vezes e 8 muitas vezes. Estes dados indicam-nos os alunos apresentam interesse e 

capacidade de pesquisa sobre temas do seu interesse. 

Relativamente às duas questões relacionadas com a capacidade de seleção de 

instrumentos para a realização de atividades a que se propõe, “Costumas utilizar o 

computador?” (Q5.a) e “Tens utilizado mais o computador agora, depois de começares 

com as atividades de programação?” (Q5.b), a maioria dos alunos parece entender que 

utilizam o computador com frequência e que passaram a fazê-lo mais desde que iniciaram 

o PGN. À questão “Costumas utilizar o computador?”, dos 22 alunos, apenas 2 referem 

não utilizar o computador com regularidade, 15 referem que o costumam utilizar algumas 

vezes e 5 que o fazem muitas vezes. No que respeita à questão “Tens utilizado mais o 

computador agora, depois de começares com as atividades de programação?”, apenas 3 

referem que não o fazer e 19 alunos respondem afirmativamente, dos quais 10 referem 

fazê-lo muito. 
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No que se refere à questão “Quando decides o que vais fazer, pensas no que 

precisas e em como vais fazer?” (Q6), relacionada com a capacidade de planeamento da 

sua ação, a maioria dos alunos considera que pensa no que precisa e em como vai agir, de 

acordo com o que decide fazer (18 alunos), com 12 alunos a considerarem fazê-lo muitas 

vezes e 6 alunos algumas vezes. Apenas 2 alunos consideram não planear a sua ação e 2 

alunos não souberam responder à questão. 

Procurando compreender a perceção dos alunos sobre o impacto do PGN no 

desenvolvimento das CE, ao nível da sensibilidade estética e artística, mais relacionadas 

com o ambiente tecnológico no que se refere à utilização da linguagem de programação 

em Scratch, foram colocadas as seguintes questões: (Q7) “Depois das atividades de 

programação, tens usado o computador para criares desenhos próprios, por exemplo para 

um jogo ou uma animação, como atores ou cenários?”; (Q8.a) “Depois das atividades de 

programação imaginas histórias ou animações que vais criar no computador?”; (Q8.b) 

“Apresentas as tuas criações a outras pessoas?”; (Q9) “Depois das atividades de 

programação sabes para que serve um cenário ou ator no Scratch, porque razão deves 

desenhar cada um deles?”. 

Gráfico 3. Perceção dos alunos sobre o desenvolvimento da sua sensibilidade estética e artística 

 

A leitura do Gráfico 2, no que respeita da sensibilidade estética e artística, mais 

relacionadas com o ambiente tecnológico no que se refere à utilização da linguagem de 

programação em Scratch, permite compreender que, de um modo geral, os alunos terão 

apresentado o desenvolvimento de algumas capacidades para produzir artisticamente de 

forma tecnológica, capacidade crítica tecnológica e sensibilidade técnica.  

No que se refere à questão “Depois das atividades de programação tens usado o 

computador para criares desenhos próprios, por exemplo para um jogo ou uma animação, 
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como atores ou cenários?” (Q7), relacionada com a capacidade para produzir 

artisticamente de forma tecnológica, a maioria dos alunos (14) considera que tem 

utilizado o computador para criar desenhos próprios, 11 deles algumas vezes e 3 muitas 

vezes. De qualquer modo, houve um número, de algum modo, significativo (8) de alunos 

a referirem não o fazer. 

Relativamente às questões relacionadas com os indicadores referentes à 

capacidade crítica tecnológica, “Depois das atividades de programação imaginas histórias 

ou animações que vais criar no computador?” (Q8.a) e “Apresentas as tuas criações a 

outras pessoas?” (Q8.b), as diferenças dos números de respostas afirmativas e negativas 

são pouco significativas. À primeira questão (Q8.a), existe um maior número de crianças 

a referir que não imagina histórias ou animações para criar no computador, depois das 

atividades de programação (13). 9 alunos referem fazê-lo, 5 dos quais indica fazê-lo 

algumas vezes e apenas quatro refere fazê-lo muitas vezes. À segunda questão (Q8.b), o 

número de crianças de afirmam não apresentar as suas criações a outras pessoas (10) é 

menor do que o número de alunos que refere fazê-lo (12). Dos alunos que indicam 

apresentar as suas criações a outras pessoas, 7 referem que o fazem algumas vezes e 5 

que o fazem muitas vezes. 

Analisando as respostas à questão referente à sensibilidade estética, “Depois das 

atividades de programação, sabes para que serve um cenário ou ator no Scratch, porque 

razão deves desenhar cada um deles?” (Q9), compreendemos que a maioria dos alunos 

sabe para que serve um cenário ou um ator, no Scratch, e o motivo da necessidade de 

desenhar cada um deles. 15 alunos confirmam essa compreensão, com 11 alunos a 

fazerem-no muitas vezes e 4 a referirem fazê-lo algumas vezes. Apenas 2 crianças não 

souberam responder a esta questão e 5 responderam negativamente. 

No sentido de compreender a perceção dos alunos sobre o impacto do PGN no 

desenvolvimento das CE, ao nível do desenvolvimento do bem-estar, saúde e ambiente, 

foram colocadas as seguintes questões: (Q10.a) “Numa situação em que um amigo teu 

está a utilizar uma coisa que tu também queres, o que tu fazes?”; (Q10.b) “Se vires um 

amigo triste, o que fazes?”; (Q10.c) “Costumas fazer perguntas sobre a natureza?”; 

(Q10.d) “Preocupas-te com a natureza?”; (Q11.a) “Queres proteger a natureza?”; (Q11.b) 

“O que podes fazer para a proteger?” 
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Relativamente às questões Q10.a, Q10.b e Q11.b, referentes, respetivamente, à 

empatia pelo outro e pela natureza e à capacidade de tomar decisões ambientalmente 

sustentáveis, como referido anteriormente, procedendo-se à classificação das respostas 

dos alunos, fizeram-se emergir categorias, analisadas de modo interpretativo, que 

permitiram compreender que, de um modo geral, os alunos terão apresentado uma elevada 

evidência das capacidades aqui em análise.  

No que respeita à questão “Numa situação em que um amigo teu está a utilizar 

uma coisa que tu também queres, o que fazes?” (Q10.a), as respostas das crianças 

centraram-se em cinco categorias: Não sabe (2 alunos), evitamento da situação (2 alunos), 

apelo à partilha (4 alunos), diálogo (8 alunos) e aguardar pela sua vez (5 alunos). 

Relativamente à questão “Se vires um amigo triste, o que fazes?” (Q10.b), as respostas 

dos alunos centraram-se em três categorias: Apelo ao adulto (2 alunos), Diálogo (7 

alunos) e Tentativa de apoio à resolução do problema (12 alunos). Estes dados podem 

indicar-nos que a maioria dos alunos apresenta empatia pelo outro, podendo, ainda, muito 

embora preliminarmente, interpretar-se as opções dos alunos como uma possível 

evidência de um nível de autonomia significativa na sua relação com o outro. 

No que diz respeito às questões (Q10.c) “Costumas fazer perguntas sobre a 

natureza?”; (Q10.d) “Preocupas-te com a natureza?”, ainda referentes à empatia pelo 

outro e pela natureza, e à questão (Q11.a) “O que podes fazer para a proteger?”, referente 

à capacidade de tomar decisões ambientalmente sustentáveis, por meio da leitura do 

Gráfico 4, podemos compreender a clara evidência do possível impacto positivo do PGN 

nos alunos. 

Gráfico 4. Perceção dos alunos sobre o desenvolvimento do bem-estar, saúde e ambiente 

 

A leitura do Gráfico 4, no que se refere à pergunta “Costumas fazer perguntas 
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sobre a natureza?” (Q10.c), apenas 2 alunos referiram não fazer perguntas sobre a 

natureza. Dos 20 alunos que responderam afirmativamente à questão, 8 dizem fazê-lo 

alguma vezes e 12 alunos referem fazer perguntas sobre a natureza muitas vezes. No que 

respeita à questão “Preocupas-te com a natureza?” (Q10.d), os dados são claros. Todos 

os alunos referiram preocupar-se com a natureza, sendo que apenas 3 alunos referiram 

fazê-lo algumas vezes e 19 alunos consideram preocupar-se muitas vezes. Estes dados 

permitem-nos compreender que existe interesse efetivo da criança pelas questões 

relacionadas com a natureza, sendo um indicador da relação de empatia com natureza. 

Relativamente à questão “Queres proteger a natureza?” (Q11.b), os dados 

presentes no Gráfico 4 são igualmente significativos. A totalidade dos alunos considera 

que quer proteger a natureza e apenas um deles refere fazê-lo alguma vezes. Portanto, 21 

alunos afirmam querer proteger a natureza muitas vezes. Associada a esta questão, foi 

perguntado às crianças: “O que podes fazer para a proteger?” (Q11.a). As respostas dos 

alunos centraram-se em duas grandes categorias, uma relacionada com a 

produção/recolha de resíduos (referida por 17 alunos) e outra relacionada com ações 

diretamente ligadas aos seres vivos (referida por 6 alunos), tendo apenas 2 alunos referido 

não saberem o que podem fazer para proteger a natureza. A maioria dos alunos centrou 

as suas respostas na primeira categoria, dentro da qual surgiram as seguintes categorias: 

Não colocar lixo no chão (5 alunos); realização de ações de limpeza (7 alunos); realização 

de ações de sensibilização (3 alunos); fazer a separação dos resíduos (com referência à 

reciclagem) (2 alunos). Estes dados, associados aos dados obtidos na questão anterior, 

refletem claramente a capacidade de tomar decisões ambientalmente sustentáveis por 

parte da maioria dos alunos. 

Procurando compreender a perceção dos alunos sobre o impacto do PGN no 

desenvolvimento das CE, ao nível desenvolvimento da consciência e domínio do corpo 

identificadas, foram colocadas as seguintes questões: (Q12) “Gostas de fazer atividade 

física?”; (Q13) “Fazes alguma atividade física?”; (Q14) “Costumas correr, saltar ou 

trepar?”. 

Gráfico 5. Perceção dos alunos sobre o desenvolvimento da consciência e domínio do corpo 
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A leitura do Gráfico 4, no que se referente às questões indicadoras da presença da 

consciência da importância da atividade física, das capacidades locomotoras e da 

atividade física, compreendemos que o PGN pode ter tido impacto nos alunos 

respondentes. As respostas à “Gostas de fazer atividade física?” (Q12) apontam para a 

totalidade dos alunos gostarem de fazer atividade física, apenas 2 alunos referindo gostar 

algumas vezes e 22 alunos referirem gostar de fazer atividade física muitas vezes. 

Relativamente à questão “Fazes alguma atividade física?” (Q13), 1 aluno referiu não 

saber, 1 criança respondeu negativamente e 20 alunos indicaram fazer atividade física 

muitas vezes. Por fim, à questão “Costumas correr, saltar ou trepar?” (Q14), atividade 

física muito característica do espaço natureza pelas oportunidades que oferece à sua 

realização, 2 alunos responderam negativamente e 20 afirmativamente, dos quais 6 

responderam algumas vezes e 14 referiram que correm, saltam ou trepam muitas vezes. 

CONCLUSÃO 

Como refere Trindade (2018, p. 19), “a função da escola é desafiar os alunos, a 

partir do que estes sabem e do que estes são, a ampliar os seus saberes e a desenvolver as 

suas competências”. Trata-se de um processo que, de acordo com o PAFC, visa o recurso, 

nomeadamente, do património, de procedimentos e atitudes culturalmente validados. Esta 

dinâmica escolar implica o aproveitamento, por parte de cada professor, dos recursos 

locais para que, partindo do currículo previsto, possa operacionalizar o currículo de forma 

contextualizada (TRINDADE, 2018). Falamos, portanto, de promover o 

desenvolvimento de projetos pelos alunos sobre temas do seu quotidiano, de forma 

transdisciplinar.  

Além da já muito referida necessidade de cooperação entre professores para o 
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desenvolvimento do PAFC, citada por Cosme (2019), importa avaliar a potencialidade da 

colaboração da comunidade na escola, no sentido de potencializar as oportunidades e 

superar as possíveis dificuldades da escola na operacionalização do PAFC. 

O PGN, enquanto proposta para o desenvolvimento do PAFC, emergiu da ligação 

de várias organizações da comunidade que, conciliando o seu trabalho individual ao 

serviço da escola, procura responder às necessidades por esta última sentidas. Ao longo 

dos anos de implementação deste programa educativo, vários foram já os dados que 

indicam a potencialidade deste programa para o desenvolvimento das competências 

gerais, específicas e transversais dos alunos, quer na perspetiva dos pais/família, como 

dos professores titulares das turmas participantes e dos próprios alunos. A relação entre 

os três ambientes educativos que se articulam, a planificação emergente da livre iniciativa 

da criança e o brincar livre na natureza foram algumas das ligações que têm vindo a ser 

colocadas em debate nesses estudos. Em todos eles, verificou-se a presença de evidências 

que indicam a existência de um impacto positivo deste programa para o desenvolvimento 

dos alunos (BIGOTTE DE ALMEIDA et al, 2019, DUQUE et al., 2020, 2021, MENDES 

et al., 2020).  

Neste artigo procuramos agora analisar este programa numa perspetiva, não 

apenas da potencialidade direta dos contextos de ensino e de aprendizagem que se 

articulam, mas, sobretudo, a dinâmica criada entre a escola e a comunidade que 

possibilitou e potenciou essa articulação. De acordo com os dados aqui apresentados, 

podemos compreender que a sinergia entre projetos da comunidade, resultantes no 

desenvolvimento do PGN no âmbito do PAFC, terá tido impacto positivo no 

desenvolvimento das competências específicas dos alunos, associadas à adoção de 

comportamentos enquadrados nos ambientes educativos onde o programa se desenvolve. 

Este estudo faz parte de um estudo mais alargado, do qual fazem parte a perspetiva dos 

encarregados de educação e dos alunos, ao nível da avaliação do impacto deste programa 

educativo para o desenvolvimento das competências dos alunos. Fazem também parte 

deste estudo mais abrangente, a avaliação do impacto deste programa, em diferentes fases, 

quanto ao desenvolvimento do comportamento dos alunos, numa perspetiva inter e 

intrapessoal. 

Atualmente, o PGN foi transformado num projeto de formação de professores, 

estando a ser desenvolvido junto de dez professores e suas turmas. Espera-se, em breve, 
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poder alargar esta oferta e apresentar dados que permitam melhor compreender a 

potencialidade das ações concertadas entre comunidade e escola, entre contextos 

educativos diferenciados em articulação, para a promoção de um sistema educativo da 

comunidade e ao serviço da comunidade. 
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CAPÍTULO 51 
 

O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO (A) ASSISTENTE 
SOCIAL NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

 
MARCONDES TORRES PEREIRA 

 
RESUMO: O texto que se segue traz um debate breve sobre a atuação do 
Serviço Social no SUAS, objetivando analisar o seu exercício, identificando 
suas condições e relações de trabalho, as demandas postas à profissão e as 
respostas (atividades) profissionais, além de compreender a relação entre o 
projeto da profissão e a realidade objetiva. Metodologicamente, recorreu-se 
à pesquisa bibliográfica, tendo, as análises e escritas textuais, uma 
abordagem qualitativa e de natureza explicativa. Analisou-se a literatura 
selecionada e redigiu-se o corpo teórico do presente texto a partir de uma 
perspectiva teórico-crítica, o materialismo histórico-dialético, mediante o 
qual foi possível compreender as transformações no âmbito do trabalho e 
como a sua flexibilização e precarização refletem nas condições de vida da 
população, e como repercutem no exercício profissional dos (as) assistentes 
sociais. Tal perspectiva permitiu compreender, também, sob uma ótica crítica, 
que o SUAS vem sendo organizado enquanto fruto de um novo padrão de 
proteção social implementado pelo Estado, como forma de controlar e 
gerenciar a pobreza, no contexto de acirramento das contradições e 
desigualdades intrínsecas à sociedade capitalista, sem alterar as estruturas 
que lhe dão sustentação, que são as relações sociais de produção capitalistas. 
A partir das leituras e análises empreendidas, concluiu-se que há uma relação 
de constante tensionamento entre o que direciona o Projeto Ético-Político do 
Serviço Social e o que a realidade objetiva do exercício da profissão 
estabelece e oferta aos profissionais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo traz alguns elementos e discussões que visam a reflexão sobre o 

exercício profissional do Serviço Social no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Nesta perspectiva, objetivou-se analisar o exercício profissional dos (as) assistentes 

sociais que atuam no âmbito da Política de Assistência Social no Brasil. Objetivou-se, em 

específico, verificar as relações e condições de trabalho do (a) assistente social na Política 

de Assistência Social e as demandas postas ao Serviço Social, identificar as atividades 

realizadas no exercício da função e compreender o tensionamento entre a direção 

sociopolítica do Serviço Social e as condições objetivas do exercício profissional.  

Pesquisar e compreender o exercício profissional do (a) assistente social é de 

relevância significativa, tanto para o aprofundamento da produção teórico-acadêmica 

como para balizar e fortalecer a prática profissional cotidiana dos (as) assistentes sociais, 

pois possibilita desvelar a realidade e construir possibilidades de, nela, intervir e propor 

mudanças progressistas à coletividade, sobretudo àqueles que historicamente vêm 

sofrendo com a intensificação da dominação e exploração capitalistas, isto é, a classe 

trabalhadora, da qual fazem parte os assistentes sociais. 

Desvelar as condições do exercício da profissão e os desafios cotidianos que 

dificultam uma atuação profissional qualificada frente as demandas postas são 

desafiantes, e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de apontar possibilidades e estratégias 

de enfrentamento da realidade, na perspectiva de fortalecer a direção sociopolítica do 

Projeto Ético-Político do Serviço Social. 

Conhecer a sua realidade de trabalho nos diversos espaços socio-ocupacionais 

permite aos (às) assistentes sociais assumirem posicionamentos de organização política 

que fortaleçam o poder de pressão e reivindicação da categoria por melhores condições e 

relações de trabalho para toda a classe trabalhadora e não somente para atender aos 

interesses corporativos da categoria. 

Portanto, o efetivo exercício profissional do Serviço Social nas diversas políticas 

públicas, como na Política de Assistência Social, alinhado à direção sociopolítica do 

Projeto Ético-Político profissional da categoria, é um processo repleto de desafios diários 

e constantes. Analisar os desafios postos ao exercício da profissão requer uma 

compreensão crítica sobre as mudanças societárias ocorridas no âmbito da sociedade do 
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capital, sobretudo nas suas relações sociais de produção. Eis, assim, a importância de 

pesquisar e discutir sobre o tema.  

As transformações sociopolíticas, culturais e econômicas ocorridas nas últimas 

décadas incidiram de forma determinante na estruturação dos modelos de produção, na 

reprodução e gestão da força de trabalho, no redimensionamento das instituições e 

espaços de intervenção profissional, nas relações e condições de trabalho, no orçamento 

das políticas públicas e na garantia dos direitos sociais e, principalmente, nas condições 

de vida da classe trabalhadora.  

O Serviço Social, enquanto profissão inscrita na divisão social e técnica do 

trabalho, como especialização do trabalho coletivo, não ficou à margem deste processo 

de mudanças estruturais e superestruturais, o que afetou, direta ou indiretamente, tanto a 

sua formação profissional como o seu exercício nos vários campos de atuação.  

A falta de estrutura dos equipamentos do SUAS, incluindo a precariedade das 

condições éticas e técnicas de trabalho dos (as) assistentes sociais e a escassez de recursos 

no financiamento das políticas públicas, com destaque para a Política de Assistência 

Social, impacta na qualidade do atendimento e dos serviços prestados à população.  

Além disso, há uma tendência à subalternidade dos profissionais do Serviço Social 

aos interesses das instituições empregadoras frente aos vínculos trabalhistas, bem como 

o desvio de funções expresso pela multifuncionalidade que é cobrada dos profissionais. 

Dentre estas, destacam-se situações desafiantes ao exercício do Serviço Social no SUAS 

como as perseguições político-partidárias a profissionais contratados, temporários, 

terceirizados e aos que relutam em submeter-se aos interesses político-eleitoreiros da 

região onde trabalham.  

Neste sentido, conclui-se que todo este conjunto de elementos constituintes da 

realidade da maioria dos municípios do Brasil, dentre outras situações, embarreiram e 

tensionam um posicionamento profissional competente e qualitativo no atendimento das 

demandas sociais da classe trabalhadora subalterna e, portanto, rebatem 

contundentemente na efetividade do projeto profissional coletivo da categoria dos 

assistentes sociais.  

A organização do artigo está estruturada da seguinte forma:  introdução; 

metodologia; resultados e discussão, com um subtópico sobre como as mudanças no 

mundo do trabalho afetaram o exercício profissional do Serviço Social,  e outro com  uma 

discussão sobre a relação de tensionamento entre a direção social do projeto profissional 

do Serviço Social e as condições objetivas do seu exercício; em seguida, as considerações 
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sobre os resultados descobertos e as conclusões da pesquisa; por último, as referências 

bibliográficas utilizadas no texto. 

  

2 METODOLOGIA  

 

Como recurso metodológico de coleta e análise de dados e informações, optou-se 

pela pesquisa bibliográfica, que é um processo que envolve um conjunto de etapas, as 

quais se caracterizam pela escolha de um tema ou área específica a ser estudada, o 

levantamento bibliográfico dos textos a serem revisados, lidos e interpretados, a 

formulação de um problema inicial que direcione todo o processo de escolha e definição 

dos objetivos, fichamento dos textos lidos, até a organização lógica do assunto e a redação 

final do corpo teórico do trabalho. 

A literatura selecionada foi analisada e o corpo teórico do presente texto redigido 

a partir de uma perspectiva teórico-crítica, o materialismo histórico-dialético, mediante o 

qual foi possível compreender as transformações no âmbito do trabalho e como a sua 

flexibilização e precarização refletem nas condições de vida da população, e como 

repercutem no exercício profissional dos (as) assistentes sociais. 

Sendo assim, as análises e escritas textuais tiveram uma abordagem qualitativa e 

uma natureza explicativa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 REBATIMENTOS DAS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO 

AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DOS (AS) ASSISTENTES SOCIAIS 

 

Na atual conjuntura desfavorável para os trabalhadores em geral, com as 

contundentes transformações nas formas de organização e gestão do trabalho, resultantes 

da reestruturação produtiva do capital, expande-se a existência de “amplos contingentes 

de trabalhadores flexibilizados, informalizados, precarizados, pauperizados, 

desprotegidos de direitos e desprovidos de organização coletiva.” (ANTUNES, 2005 

apud RAICHELIS, 2011, p. 430).  

O mercado de trabalho dos (as) assistentes sociais também é afetado pelas novas 

maneiras de gestão e consumo da força de trabalho e pela precarização e intensificação 

dos processos de trabalho, afetando sua organização política, reduzindo seus direitos 
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trabalhistas, seus salários, aumentando sua jornada de trabalho, fragilizando e 

flexibilizando seus vínculos e relações de trabalho. Nas palavras de Raichelis (2013):   

 

O conjunto dos trabalhadores sociais, entre os quais o assistente social, é 

afetado pela insegurança do emprego, precárias e flexíveis formas de 

contratação com redução ou ausência de benefícios e direitos trabalhistas, 

intensificação do trabalho e das formas de controle, baixos salários, pressão 

pela produtividade e cumprimento de metas e resultados imediatos, ausência 

de horizontes profissionais de mais longo prazo, falta de perspectivas de 

progressão e ascensão na carreira, de políticas continuadas de capacitação 

profissional, entre outros. (RAICHELIS, 2013, p. 625) 

 

 Enquanto trabalhadores assalariados são inseridos na “divisão sociotécnica do 

trabalho” (IAMAMOTO, 2015), os (as) assistentes sociais também são alvos dos influxos 

das mudanças do trabalho, as quais são expressas, conforme Raichelis (2013), em  

desvalorização salarial, instabilidade no emprego, altas taxas de desemprego dos 

profissionais expressas no aumento do contingente de trabalhadores fora do mercado de 

trabalho, desvio de função, acarretamento do trabalho sobre a saúde dos profissionais, 

inadequadas condições de trabalho, aumento da jornada de trabalho, multiplicidade de 

vínculos por parte dos profissionais, várias relações de trabalho dos empregados (efetivos 

e terceirizados) da mesma equipe, deslocamento constante e exaustivo entre o local de 

moradia e o espaço de trabalho. 

 Na maioria dos municípios do Brasil, os espaços institucionais que ofertam os 

serviços da Política de Assistência Social possuem estruturas insalubres e precárias, 

inadequadas para a realização do trabalho dos (as) assistentes sociais com qualidade e 

eficiência. São espaços insuficientes para atender as demandas e necessidades da 

população. É evidente e comum a inobservância, por parte dos gestores, da Resolução do 

CFESS n. 493/2006, que dispõe sobre as condições éticas e técnicas para o exercício 

profissional dos assistentes sociais. Sobre esta precarização e ausência de recursos 

(financeiros, materiais e humanos) suficientes para a prestação de serviços com qualidade 

e sigilo ético, Iamamoto (2017) reafirma que, nos espaços ocupacionais dos (das) 

assistentes sociais, incluindo principalmente os da Política de Assistência Social,  

 

[...] registra-se a carência de arquivos com chaves para a guarda de material 

sigiloso; as salas são inadequadas, com a presença de outras pessoas no 

ambiente de entrevistas reservadas que afetam o direito ao sigilo profissional 

do cidadão atendido pelo assistente social no que se refere à sua 

individualidade, o que deve ser respeitado no trabalho interdisciplinar. 

Constata-se em muitas das entidades empregadoras ausência de infraestrutura 

básica para a realização do trabalho profissional (telefone, computador, 
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impressora, acesso à internet, carro para visitas domiciliares e intercâmbios 

interinstitucionais). (IAMAMOTO, 2017, p.29) 

 

 Todo este conjunto de situações acarreta consequências, muitas vezes 

irreversíveis, tanto para a vida pessoal como profissional dos trabalhadores, afetando sua 

saúde física e psicológica. , tais como a degradação e insalubridade das condições de 

trabalho; a pressão para o cumprimento de metas de trabalho; e a exposição à situações 

vexatórias, constrangedoras, humilhantes ou de assédio moral no ambiente de trabalho, 

como acusações, gritos, insultos, indiretas, propagação de boatos, exclusão ou 

isolamento, exigências de cumprimento de tarefas desnecessárias e exorbitantes, restrição 

da sua atuação profissional ou exposição ao ridículo.  

O aumento das demandas sociais postas ao Serviço Social na atual conjuntura 

vincula-se, paralelamente, ao aumento do desemprego estrutural, intensificando o 

contingente de trabalhadores desempregados e pauperizados e, consequentemente, às 

dramáticas desigualdades sociais. Junta-se a isso a desvalorização e rebaixamento dos 

salários e do rendimento dos trabalhadores e suas famílias, comprometendo o seu acesso 

aos serviços básicos de sobrevivência e aos recursos e bens materiais de consumo. 

Portanto, comprometendo a sua reprodução material enquanto classe que vive do 

trabalho, o que acaba agravando a sua situação de pobreza e miséria.  

 

3.2 O TENSIONAMENTO ENTRE A DIREÇÃO SOCIAL DO PROJETO ÉTICO-

POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL E AS CONDIÇÕES OBJETIVAS DO SEU 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

Com relação à atuação profissional dos (as) assistentes sociais, observa-se que o 

direcionamento ético-político dado aos serviços por uma grande parcela de profissionais 

diverge das orientações, valores e princípios emancipadores do projeto ético-político 

profissional defendido pelo Serviço Social. Segundo Netto (1999): 

 

[...] os projetos profissionais apresentam a autoimagem de uma profissão, 

elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus 

objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) 

para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos 

profissionais e estabelecem as bases das suas relações com os usuários de seus 

serviços, com as outras profissões e com as organizações e instituições 

privadas e públicas (inclusive o Estado), a quem cabe o reconhecimento 

jurídico dos estatutos profissionais. (NETTO, 1999, p.4) 
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 Tal projeto defende um posicionamento profissional crítico que saiba se articular 

politicamente com os movimentos sociais e com os partidos políticos progressistas que 

defendam os mesmos princípios do seu projeto profissional e societário, que saiba 

desenvolver estratégias de negociação e alianças com as demais forças progressistas e 

revolucionárias da sociedade nos rumos da socialização da política, da economia e da 

cultura. (BRASIL, 2012). 

 A direção social, política e ética do projeto profissional da categoria pressupõe 

um perfil profissional crítico, propositivo, proativo e compromissado com a construção 

de mediações e estratégias que ampliem os direitos de cidadania e consolidem a 

democracia participativa da sociedade civil, fomentando e promovendo a construção e 

expansão de espaços e instâncias de controle social, organização e conscientização 

políticas dos trabalhadores em geral e dos usuários e demandantes das políticas sociais. 

(CFESS, 2009) 

Conforme os Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de 

Assistência Social,  

 

[...] a prática profissional dos (as) assistentes sociais no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) deve ser balizada e fundamentada pela 

perspectiva de socialização de informações e sensibilização política, 

fomentando o potencial organizativo e reivindicativo da classe trabalhadora, 

na medida em que a sensibiliza para a luta e resistência, através de ações 

pedagógico-educativas de socialização de saberes sobre os limites, as 

possibilidades e os meios e mecanismos de defesa, acesso e ampliação dos 

direitos de cidadania. (CFESS, 2009) 

 

Todavia,  exercer a profissão percorrendo os caminhos da direção social do projeto 

profissional exige competências qualificadas que englobam a apreensão crítica da 

realidade e do seu movimento, dos processos e relações sociais, numa dimensão de 

totalidade; compreensão do significado histórico da profissão e sua funcionalidade à 

ordem do capital; identificação das demandas sociais buscando construir estratégias de 

resolutividade e de enfretamento da questão social. (CFESS, 2009). 

No entanto, o que prevalece no cotidiano de trabalho dos profissionais do SUAS, 

principalmente dos (as) assistentes sociais, são práticas tecnicistas, burocratizadas, 

rotineiras e repetitivas que pouco contribuem para a emancipação, protagonismo e 

autonomia dos sujeitos usuários da política de assistência social e para a construção de 

um projeto de sociedade democrático, pautado na liberdade dos sujeitos, na 

universalidade do acesso aos direitos, na justiça social e na equidade.  
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Em sua maioria, os profissionais do Serviço Social estão submersos num cotidiano 

de trabalho fatídico e pragmático, onde pouco se valoriza e pratica ações de organização 

política da categoria, de mobilização e organização da luta dos trabalhadores e usuários 

das políticas públicas pela efetivação dos direitos sociais com qualidade, integralidade e 

universalidade.  

Pouco se observa práticas de promoção e efetivação do princípio ético de 

educação permanente ou constante aprimoramento intelectual, além da quase inexistência 

de práticas de educação popular, o que enfraquece a gestão social democrática e 

compartilhada dos serviços, o planejamento das ações e estratégias, a participação e 

controle social dos trabalhadores e, principal e consequentemente, a qualidade dos 

serviços, programas e projetos da política de assistência social. 

Ao contrário, em geral, a atuação profissional possui um caráter técnico-

burocrático, resumindo o exercício a uma dimensão meramente executiva, padronizada e 

administrativa, que visa controlar e gerir a pobreza e as demais expressões da questão 

social. Na contramão desta conjuntura, Raichelis (2010) enfatiza que:  

 

[...] é fundamental no âmbito do Suas superar a cultura histórica do 

pragmatismo e das ações improvisadas, exercitando a capacidade de leitura 

crítica da realidade, sem reforçar naturalizações e criminalizações da pobreza 

e das variadas formas de violência doméstica e urbana [...], mas procurando 

compreender criticamente os processos sociais de sua produção e reprodução 

na sociedade brasileira. (RAICHELIS, 2010, p. 765) 

 

Prevalece, todavia, no âmbito do SUAS, ações de policiamento, monitoramento e 

fiscalização das condições de vida e trabalho da população demandante dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Práticas voltadas para averiguar se os 

demandantes se enquadram nos perfis e critérios de renda, sexo, faixa etária, isto é, se 

estão aptos para acessarem e usufruírem dos benefícios, programas e serviços da Política 

de Assistência Social ou se, os que já estão inseridos, cumprem as chamadas 

condicionalidades ou contrapartidas para continuar acessando tais programas.   

Sendo assim, prevalecem atividades meramente técnicas e operativas como 

preenchimento de fichas, formulários e cadastros, alimentação de sistemas de 

informações e outras de cunho burocrático que acabam desqualificando o exercício 

profissional perante a sociedade que o ver como um conjunto de técnicas realizável por 

qualquer pessoa. Para Raichelis (2010, p.765), “...é preciso, pois, fazer a crítica e resistir 

ao mero ‘produtivismo quantitativo’, medido pelo número de reuniões, número de visitas 
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domiciliares, de atendimentos, sem ter clareza do sentido e da direção social, ética e 

política do trabalho coletivo” – grifos da autora. 

Nesta perspectiva, Yolanda Guerra (2013) ressalta que o cotidiano de trabalho dos 

(as) assistentes sociais é o lócus privilegiado para a manifestação e expressão do 

pragmatismo prático e profissional, tendo em vista a inserção do Serviço Social na divisão 

social e técnica do trabalho capitalista como uma profissão predominantemente 

interventiva e executora. Para a autora, “no âmbito do cotidiano, o imediatismo, o 

espontaneísmo e o ponto de vista da consciência comum predominam.” (GUERRA, 2013, 

p. 40).  

O cotidiano de trabalho não difere do cotidiano da vida pessoal e também é 

perpassado e condicionado pelas suas características estruturantes que expressam a forma 

como os indivíduos agem, pensam e se organizam em sociedade, tais como: 

heterogeneidade, hierarquia, repetição, economicismo, espontaneísmo, probabilística, 

entonação, precedente, imitação, pragmatismo, analogia, juízos provisórios como 

preconceito e ultrageneralização. (HELLER, 1992).  

O pensar e o agir pragmáticos (GUERRA, 2013) se expressam no cotidiano do 

exercício profissional dos (as) assistentes sociais por meio da negação e desvalorização 

da teoria social crítica; da supervalorização do fazer, da “prática pela prática”, da 

manipulação de técnicas e métodos com vistas a dar resolutividade imediata a situações 

imediatas; se manifesta pelo pensamento imediatista, balizado pela razão instrumental, 

pelo senso comum e empirista. Centra-se no conhecimento comum adquirido através das 

experiências, da prática, e não como fruto da pesquisa, investigação e análise crítica e 

dialética do real.   

O pragmatismo ganha cada vez mais espaço dentro da ordem e lógica do 

capitalismo que privilegiam e requisitam perfis profissionais moldados por uma formação 

técnica, interventiva, operativa e instrumental compatível com as suas necessidades de 

reprodução e manutenção, sendo que “o individualismo e o subjetivismo, a ‘centralidade 

no sujeito’ e não no ser social, a valorização do utilitarismo e não a utilidade social 

direcionada à transformação são suas marcas determinantes e recorrentemente 

ressignificadas.” (GUERRA, 2013, p. 46).  

 

4 CONCLUSÃO 
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A partir das leituras e análises da literatura sobre a temática em discussão, conclui-

se que a configuração da Política de Assistência Social nas últimas décadas reforça o 

tecnicismo e a padronização do trabalho profissional do (a) assistente social, favorecendo 

um enfraquecimento da direção social e política do Serviço Social, assumida a partir do 

processo de renovação da profissão, mais especificamente a partir do movimento que 

intentava uma ruptura com as práticas e valores do Serviço Social tradicional que ficou 

mais conhecido como “intenção de ruptura”.  

Apesar da direção sociopolítica e ética radicalmente democrática e emancipatória 

assumida hegemonicamente pelo Serviço Social a partir da década 1980, ainda 

prevalecem posicionamentos ético-morais, teóricos e políticos de cunho conservador 

entre os profissionais. 

Nesta perspectiva, pressupõe-se que há um constante tensionamento entre as 

condições objetivas/concretas do exercício profissional do Serviço Social e a direção 

social crítica do Projeto Ético-Político da profissão. 

Afinal, o projeto profissional direciona o exercício da profissão apontando um 

caminho a ser seguido e um horizonte a ser alcançado, um caminho com princípios e 

valores revolucionários e anticapitalistas que levam a um modelo de sociedade 

emancipada, sem classes, sem preconceitos e discriminações de qualquer tipo, onde todos 

possam exercer suas singularidades e diversidades livremente. Porém, a conjuntura 

sociopolítica e econômica e, consequentemente, as condições objetivas do exercício da 

profissão (relações, condições e organização do trabalho profissional) tensionam a prática 

profissional dos (as) assistentes sociais na direção dos valores e princípios capitalistas, 

engessando e padronizando o seu fazer profissional de acordo com os interesses do status 

quo vigente, assim dificultando e embarreirando uma atuação alinhada com a direção 

social do projeto profissional do Serviço Social.  

É importante destacar que, com esta pesquisa, não pretendeu-se esgotar o debate 

sobre o tema, haja vista que a realidade é dinâmica, contraditória e dialética e, portanto, 

está em constante movimento e transformação. Intentou-se apenas trazer e suscitar alguns 

elementos para o debate e investigação mais aprofundados sobre a temática, abrindo 

caminhos para novas pesquisas e estudos.   
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CAPÍTULO 52 
 

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO MEIO DE 
OBTENÇÃO DE PROVA PENAL. 

 
ANDRE LUIZ APARECIDO DOS SANTOS 

 
RESUMO: A Interceptação telefônica como meio de obtenção de prova penal 
ainda está em evidência nos dias atuais, porquanto é um procedimento eficaz 
na investigação de crimes, sendo utilizada para importantes investigações, 
quer sejam realizadas pela Polícia Judiciária e/ou Ministério Público, 
proporcionando excelentes resultados, entretanto a interceptação é exceção 
a garantia a inviolabilidade das comunicações telefônicas do investigado, daí 
decorre a existência de um campo de confronto entre a legalidade e os 
direitos constitucionais do investigado. Diante desse confronto, como utilizar 
a interceptação telefônica como meio de prova penal? O objetivo desse artigo 
é analisar a Lei de Intercepção telefônica (lei 9.296/96), e o seu confronto com 
os direitos fundamentais do investigado - artigo 5º, XII, da Constituição 
Federal, afinal a lei regulamenta a exceção constitucional à inviolabilidade 
das comunicações telefônicas. Este trabalho, foi desenvolvido por meio de 
estudos bibliográficos, em livros e revistas jurídicas, sites e por 
jurisprudências acerca ao tema. O método usado foi o hipotético-dedutivo, 
com embasamento nos levantamentos bibliográficos em livros, dados 
relevantes de consulta de sites da internet, artigos científicos em revistas 
voltadas ao tema. 
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1 Introdução 

 

Normas de proteção a vida privada das pessoas, são encontradas em vários textos legais, 

o que demonstra o amplo âmbito de proteção que a vida privada das pessoas recebem, esse 

amplo espectro  de proteção ao direito à  privacidade do indivíduo decorre do art. 5°, inciso X,  

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), que assim dispõe,  “São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.  Assim, se depreende, 

que a privacidade das pessoas é um bem jurídico valioso, que recebeu especial proteção da 

Constituição, CF/88, outrossim,  a constituição tutelou a honra, a imagem, assim como outros 

bens jurídicos pessoais, nessa esteira de proteção, encontra-se o direito a privacidade nas 

comunicações telefônicas das pessoas, trata-se da garantia a inviolabilidade das comunicações 

telefônicas, prevista no art. 5º, inciso XII1, da CF/88, entretanto,  existe exceção, e essa se 

apresenta  no mesmo dispositivo Constitucional, in fine, que dispõe da possibilidade da exceção 

a essa proteção, trata-se da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, por meio de atividade 

de interceptação com a devida autorização judicial, contudo somente poderá ser invocado tal 

exceção, apenas nos casos de investigação criminal ou instrução processual penal.  

O tema Interceptação telefônica como meio de prova penal é um procedimento dos dias 

atuais, que se encontra em evidência, sendo utilizada para importantes investigações, quer 

sejam realizadas pela Polícia Judiciária e/ou Ministério Público, somente é admitida quando a 

prova não puder ser produzida por outro meio, sendo a ̈ ultima ratio¨ das opções, é um excelente 

meio de obtenção de prova, sendo excelente na contribuição para resultados positivos da 

investigação, quer seja para confirmar a autoria e materialidade de crimes ou para aniquila-la.  

O objetivo do presente artigo foi analisar a intercepção telefônica como procedimento 

admitido como meio de obtenção de prova penal, devidamente utilizado em investigações pela 

Polícia Judiciária e Ministério Público, bem como, examinar a existência de um campo de 

confronto entre a legalidade e os direitos constitucionais do investigado.  Essa pesquisa 

contribui na discussão acerca do procedimento da interceptação telefônica com meio de prova 

no Processo Penal, levando em consideração os princípios gerais de direito, a jurisprudência e 

a doutrina que possuem entendimentos diversos quanto ao tema.  

 
1 XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal;   
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 O trabalho foi desenvolvido por estudos bibliográficos, revistas jurídicas, sites e por 

jurisprudências acerca ao tema. O método usado foi o hipotético-dedutivo, com embasamento 

nos levantamentos bibliográficos em livros, dados relevantes de consulta de sites da internet, 

artigos científicos em revistas voltadas ao tema. 

 

2 Princípio da privacidade, inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas e a 

possibilidade da Mitigação desse instituto 

 

O direito constitucional à privacidade, está previsto no artigo 5º, X2, da CF/88, esse 

inciso prevê uma esfera de proteção que alcança a liberdade da vida privada e sua intimidade, 

teleologicamente visa protege-los dos arbítrios (invasivos) do estado e de terceiros, mormente, 

a garantia do sigilo de dados - comunicações telefônicas - funciona como uma extensão aos 

direitos à privacidade e à intimidade. A inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, 

prevista no artigo 5º, XII, da Constituição, entrega um direito fundamental ao indivíduo – Sigilo 

–, o que não leva a um direito absoluto, uma vez que, a inviolabilidade de sigilo das 

comunicações telefônicas, poderá ser mitigado, frente os casos de investigação criminal ou 

instrução processual penal. Então, com a possibilidade constitucional de intercepção telefônica, 

urge a necessidade de lei que regulamente tal possibilidade. 

Então, com o advento da lei 9.296/96, é regulamentada o inciso XII, parte final, do art. 

5° da Constituição Federal,  destarte, prevê o Art. 1º, da referida Lei, que  a utilização da 

interceptação telefônica, como meio de prova penal é matéria que requer autorização judicial 

para sua validade, dessa forma, nos moldes  franqueados pela constituição, ou seja, somente 

será possível com autorização judicial, para prova em investigação criminal e em instrução 

processual penal, essa necessidade, é o que a doutrina constitucional denomina como clausula 

de reserva de jurisdição, essa necessidade surge, quando certos direitos fundamentais, admitem 

a flexibilização, que contudo, somente podem ser limitados por decisão judicial. 

Cristalino o entendimento acerca da Reserva de jurisdição, de acordo com o exposto no 

julgamento do MS 23.452/RJ3, em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello 

– relator –, em seu voto, asseverou que: 

“[...]O Postulado constitucional da reserva de jurisdição: um tema 

ainda pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal. O postulado da 

reserva constitucional de jurisdição importa em submeter à esfera única de 

decisão dos magistrados a prática de determinados atos cuja realização, por 

 
2 X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
3 STF, MS 23.452-RJ, Tribunal Pleno, DJ 12/05/2000 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 815

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xii


 
 

efeito de explícita determinação constante do próprio texto da Carta Política, 

somente pode emanar do juiz, e não de terceiros, inclusive daqueles a quem 

se haja eventualmente atribuído o exercício de ‘poderes de investigação 

próprios das autoridades judiciais’. A cláusula constitucional da reserva de 

jurisdição – que incide sobre determinadas matérias, como a busca domiciliar 

(CF, art. 5º, XI), a interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e a decretação da 

prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância (CF, art. 5º, 

LXI) – traduz a noção de que, nesses temas específicos, assiste ao Poder 

Judiciário, não apenas o direito de proferir a última palavra, mas, sobretudo, a 

prerrogativa de dizer, desde logo, a primeira palavra, excluindo-se, desse 

modo, por força e autoridade do que dispõe a própria Constituição, a 

possibilidade do exercício de iguais atribuições, por parte de quaisquer outros 

órgãos ou autoridades do Estado[...]”. (BRASIL, 2000) 

 

Assim, a decretação de intercepção telefônica depende de autorização judicial, por e 

tratar de mitigação do direito fundamental do indivíduo, dessa forma somente o juiz de forma 

fundamentada poderá decretar tal desiderato.  

 

3   Princípios incidentes na interceptação telefônica  

 

O direito a prova é assegurado as partes e decorre da garantia de ação, da defesa e do 

contraditório, com previsão na constituição (CF/88). Segundo Lima (2015, p. 571), ¨Identifica-

se o conceito de prova com produção dos meios e atos praticados no processo, visando o 

convencimento do juiz sobre a veracidade (ou não) de uma alegação sobre um fato que interesse 

a solução da causa¨.   

Assim, as provas produzidas em juízo, devem ser obtidos por meios lícitos, vedada as 

provas obtidas por meio ilícitos, observando o devido processo legal, em que se garante o 

contraditório, postulado presente no Direito Processual em todos ramos do direito, entretanto é 

no Processo Penal que o devido processo legal ganha maior relevância. 

O ordenamento jurídico brasileiro foi construído sob a égide de um Estado 

democrático de direito, que visa a garantir, através de um amplo aparato 

legal, procedimentos pautados em critérios de legalidade e de legitimidade. 

Nesse sentido, não adotaria uma postura diferente ao tratar das provas, em 

todos os ramos do Direito, especialmente, no processo penal (FARIAS; 

SOUZA, 2019). 
 

Desse modo, a produção de provas em fase judicial, deve observância aos princípios 

contraditório e a ampla defesa, que são inerentes ao princípio do devido processo legal, que está 

disciplinado no artigo 5°, inciso LIV da Constituição Federativa de 1988, onde diz: “ninguém 

será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.  
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Assim, o princípio do Devido Processo Penal é uma garantia concedida ao indivíduo contra 

abusos ou arbitrariedades do Estado, pois, Esse deve agir de acordo com o que está previsto no 

ordenamento jurídico, sem surpresas e observando o contraditório e ampla defesa. 

Além do mais, a prova disposta no processo, servira para o convencimento do julgador, 

formando a convicção acerca dos fatos alegados pelas partes em juízo. Não obstante, conforme 

Lima (2015), prova é um instrumento, idôneo, sendo um meio capaz de promover a convicção 

do julgador acerca da existência e a veracidade dos fatos alegados, diante dos preceitos 

constitucionais, percebe-se que a observância ao devido processo legal material e substancial é 

a expressão dos Estados democráticos de Direito. 

            O princípio do contraditório e da ampla defesa4, decorrente do devido processo legal  

são princípios  fundamentais de observância obrigatória na marcha processual, trata-se da 

garantia de ser parte do processo com a possibilidade de efetiva participação, com igualdade de 

direitos entre a acusação e defesa na formação da decisão judicial, de modo que todo ato  

produzido no processo por qualquer parte, enseja o direito da outra parte contestar ou mesmo 

aceitar, dessarte, assegura as partes do direito de participação em todos os atos processuais, sem 

diferença de tratamento para qualquer parte.    

O princípio do contraditório, previsto no artigo 5º, inciso LV da Constituição 

da República Federativa do Brasil/88, leva em conta a igualdade de 

oportunidade entre as partes de apresentar argumentações e provas e de 

contradizê-las perante um juízo. É este procedimento dialético entre as partes 

interessadas que dá fundamento ao processo. O contraditório garante a 

imparcialidade do juiz perante a causa que também deve exercê-la na 

preparação do julgamento. Em razão de refletir garantia de imparcialidade do 

juiz na valoração daquilo que foi dialeticamente trazido ao processo, o 

contraditório é tido entre as garantias fundamentais de um processo justo 

(DIAS, 2010, p. 01). 

 

Contraditório, conforme Giacomolli (2016, p.179), é o ¨ [...]Princípio que garante as 

partes o exercício participativo e dialético dentro do processo[...]¨, esse princípio que garante a 

defesa, para que essa se manifeste sobre atos que não concorda no processo e dá o direito de 

apresentar manifestações contrarias, ou seja, de defesa. Sendo que o direito do contraditório 

obrigatório a sua observância até a última instancia processual, na qual a defesa é garantida e 

devem ser respeitadas a fim de conduzir o resultado final satisfatório para ambas as partes. 

 
4 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes 
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O princípio da ampla defesa da à possibilidade de defesa ao réu e assegura o princípio 

do contraditório, sendo que o réu tem direito e garantias de se defender de qualquer acusação, 

impondo a acusação que não possuir provas o suficiente para pedir a denúncia do acusado ou a 

condenação do réu, que esse senão poderá ser denunciado ou condenado devido à falta de 

provas, por força desse princípio o processo não pode terminar por conta da revelia, portanto, 

faz-se necessário a ampla defesa do acusado em todas as fases da ação, sendo reflexo dos 

direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e em Tratados Internacionais  de 

direitos humanos, que são irradiado para normas internas do nosso ordenamento jurídico, em 

especial aqui no caso o Processo penal. Em que pese a observância obrigatória da ampla defesa 

e do contraditório, é possível em determinadas situações, ocorrer o contraditório postergado, 

não sendo possível a ciência previa, sendo dado ciência em momento posterior e se for o caso 

promover impugnação pela parte, no que tange a interceptações telefônicas, esta medida é 

necessária, por razoes obvias, quer seja, não acarretar prejuízo ao a investigação e a 

determinação judicial. 

A dignidade de pessoa humana, é princípio fundante do nosso estado de direito,  previsto 

no Art. 1º, Inciso III, da CF/88, e deve ser observada sempre, não sendo possível admitir  meios 

de obtenção de provas ilícitas para agravar a situação do indivíduo, sobretudo, o princípio da 

dignidade também serve para proteger os jurisdicionados contra investidas do Poder Público, 

pois a lei não pode piorar sua situação através de provas ilícitas, assim, não se admite provas 

ilícitas para condenar o réu, pois é resguardado o direito de liberdade e de vida para o cidadão 

e provas ilícitas fere o direito do estado de inocência. 

O princípio da Inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, constante do 

artigo 5°, inciso LVI, da Constituição Federal, diz que: “são inadmissíveis, no processo, as 

provas obtidas por meios ilícitos”.  Trata-se de um limitador ao direito de prova, oriundo do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, esse princípio comporta uma exceção, uma vez 

que a doutrina e jurisprudência excepcionalmente admitem a prova ilícita, somente quando essa 

for favorável, ou que possa trazer benefícios ao réu.  

Afirmar, que obteve provas ilícitas é mesmo que buscar algo que começa errado, ou 

seja, a regra é ter provas concretas, sem forjá-la para que a verdade seja prevalecida em todo o 

momento da sentença, também são consideradas ilícitas as provas derivadas de uma prova ilícita 

anterior, trata-se da teoria da prova ilícita por derivação. 

A prova que for obtida de forma ilegal, poderá tanto violar a dimensão material ou 

processual da norma (violada), acontece a violação ao direito material, uma vez que, se violou 

o direito fundamental – material, substancial - do indivíduo, assim, a prova é classificada como 
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ilícita, contudo, se violar normas de direito processual será classificada como ilegítima, é o caso 

por Exemplo: interceptação das conversas telefônicas sem autorização judicial (artigo 5º, inciso 

XII da CF).  

Qualquer prova obtida de forma ilícita deverá ser desentranhada dos autos do processo, 

inutilizadas, e será facultado às partes acompanhar o incidente, conforme o artigo 157, caput, 

código de Processo Penal, que preceitua que: “são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas 

do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas 

constitucionais ou legais”, como a prova ilícita, será inutilizada por decisão judicial, faculta-se 

às partes acompanhar o incidente (art. 157, § 3º do CPP). 

Na busca  de obtenção de provas, pode acontecer  o encontro fortuito de provas, quando 

provas relativas a fato delituoso diverso daquele que é objeto das investigações, emergem no 

bojo de investigação, sendo provas de crimes, porem, são alheia ao fatos investigados, não raro, 

esse fenômeno acontece em situações, em que a interceptação telefônica já deferida pelo juízo, 

com fito de apurar infração penal relativo a certo investigado, mas que, no curso da escuta 

telefônica,  a autoridade policial  tem ciência de prova ou fonte de prova relativa a delito 

diverso, que se atribui ao mesmo investigado ou, ainda, a pessoa diversa. Trata-se de um efeito 

colateral bom5 para o combate ao crime, uma vez que descobriu por mero acaso. 

 A prova obtida fortuitamente poderá ser válida quando houver relação de 

conexão ou de continência, nos moldes dos artigos 76 e 77, do CPP. A 

autoridade policial, responsável pela descoberta da referida prova, deverá 

informar imediatamente ao juízo competente e este deve aferir que o fato 

descoberto segue o desdobramento histórico do ilícito penal investigado, 

conforme os parâmetros exarados na decisão que autorizou a medida 

(CASTRO, 2015). 

 

Dessarte, a teoria da prova, além de carregar consigo uma bagagem histórica com grande 

influência nos sistemas processuais e penais, uma vez que é utilizada para conceituar, classificar 

e avaliar as provas, com também é base da liberdade do juiz para analisar os elementos 

probantes e assim encontrar elementos para sua convicção. 

  Em relação à forma da prova, tem-se a testemunhal, documental ou material, 

considera-se prova testemunhal, em sentido amplo, aquela que se obtém pela afirmação pessoal, 

de modo oral, essas são produzidas por testemunhas, ou por meio de declarações da vítima e / 

ou do réu. Nessa esteira de formas da prova, tem-se, a prova documental, que é a afirmação 

escrita ou gravada. Por conseguinte, entende-se por prova material aquela diferente da prova 

 
5 segundo o dicionário online de português - https://www.dicio.com.br/ -, Significado de Serendipidade: 

Ato ou capacidade de descobrir coisas boas por mero acaso, sem previsão. 
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testemunhal que consistente em qualquer materialidade, corporificada, capaz de servir de prova 

ao fato probando (CAGLIARI, 2019). 

 

3 A Interceptação telefônica sob a luz da Lei 9.296/96.  

A lei 9.296/96, regulamenta o inciso XII, do art. 5º, da CR/88, assim, para ocorrer uma 

interceptação telefônica esta deverá atender todos os requisitos previstos na lei, caso contrário 

será considerada ilegal. 

É, possível conhecer – interceptar - o conteúdo da conversação entre duas pessoas, por 

várias formas, por meio da interceptação telefônica, escuta telefônica, gravação telefônica e 

ambiental e, interceptação e escuta ambiental, para o avanço desse texto, é necessário fazer a 

distinção desses institutos, portanto, baseado nas lições do saudoso Luiz Flavio Gomes6 

(Gomes, 1996),  Interceptação telefônica ou Interceptação telefônica em sentido estrito,  é a 

captação do áudio – conversa - telefônica por um terceiro, sem o conhecimento dos 

participantes do diálogo, já escuta telefônica, é realizada por meio da captação do áudio – 

conversa –  telefônica por terceiro, com o ciência e conhecimento de um dos participantes  da 

conversa – interlocutores –, aqui nota-se a diferenças bastante sutis,  entre a Interceptação 

telefônica e escuta telefônica, pois, na primeira situação nenhum dos interlocutores sabem 

que a conversa está sendo interceptada, já na escuta telefônica um deles sabe, outra forma de 

captação de conversa é a gravação telefônica, também conhecida como gravação clandestina, 

é a captação da conversa telefônica por um interlocutor que grava a conversa sem que o outro 

tenha conhecimento, dessa forma a sua diferença para a Interceptação telefônica é que na 

gravação clandestina não há figura do terceiro interceptador, por conseguinte tem-

se,  Interceptação ambiental, essa se perfaz na captação da conversa do ambiente por um 

terceiro, sem o conhecimento de ambos interlocutores, outra possibilidade de captação de 

conversa é escuta ambiental, essa por sua vez, é a captação da conversa ambiente, feita por um 

terceiro, com o conhecimento de um dos interlocutores e sem o conhecimento do outro e por 

último e não menos importante, temos o instituto da gravação ambiental, ou gravação 

clandestina, aqui a captação da conversa do ambiente é feito por um dos próprios 

interlocutores. Entretanto, a interceptação ambiental inicialmente não era prevista na lei 

9.296/96, sendo previsto posteriormente no texto da lei 12.850/2013 (Lei das Organizações 

Criminosas), no art. 3º, inciso II: ¨Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão 

permitidos, sem prejuízos de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da 

 
6 GOMES, Luiz Flávio. Interceptação telefônica: Comentários à Lei 9.296, de 24.07.1996. p. 25 
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prova: [...] II – captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;¨, contudo, 

esta era silente e não declarava conceito e nem requisitos,  mesmo assim,  estabelecia como 

válida a utilização das captações como meio de obtenção de prova. 

Contudo, somente com o advento da Lei 13.964/19 (“Lei Anticrime”), foi acrescentado 

à Lei 9.296/96, o artigo 8º-A, regulamentando, assim, a captação ambiental. Dessa forma 

ampliou-se as ferramentas de investigação criminal até então existente. Portanto, a gravação 

telefônica, escuta telefônica, interceptação e escuta ambiental, não foram inicialmente 

disciplinadas, pela Lei de Interceptação Telefônica (9.296/96), esse fato não desnatura o enorme 

impacto que a lei proporcionou no avanço na investigação de delitos, pois, foi um implemento 

nos meios de investigação e obtençao de provas. 

Encerrado as considerações acerca dos tipos de captação de conversa, a intercepção e 

escuta telefônica,  são  expressões  que estão inseridas no conceito “interceptação” previsto no 

art. 5.º, XII, da CRFB, assim, se submete às exigências da Lei n.º 9.296/96, dessa forma a Lei 

de Interceptação telefônica, impões a necessidade de autorização judicial, tanto para a 

interceptação como para a escuta telefônica, por conta da  comunicação que será desenvolvida 

por meio telefônico e da existência de um terceiro interceptad,, além do mais, com o 

acréscimo do artigo 8º-A, na Lei de Interceptação Telefônica (9.296/96), a captação ambiental, 

também se submete ao crivo da autorização judicial. 

 

3.1 Requisitos legais para a captação de comunicação Telefônica. 

 

De acordo com o artigo 1º, da lei 9.296/96, que dispõe acerca da interceptação de 

comunicações telefônicas “... dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob 

segredo de justiça.”, bem como do art. 2º, da mesma lei, os requisitos exigidos para a quebra 

do sigilo das comunicações telefônicas são: 

-Ordem do juiz competente da ação principal; 

-Indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal,  

-Crime punido com reclusão e que não exista outro meio de produzir a prova e que sirva 

para instruir a investigação policial ou processo criminal. 

Segundo a lei 9.296/96, o prazo para a interceptação é de 15 dias, podendo ser renovadas 

por iguais períodos, desde que comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando 

presente atividade criminal continuada, permanente ou habitual. 

Segundo a Constituição Federal e a Lei de Interceptação Telefônica, a medida só pode 

ser utilizada em instruções penais ou processuais penais. Entretanto, uma ressalva foi feita pelo 
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Superior Tribunal de Justiça que decidiu que a captação das conversas telefônicas podem ser 

usadas como prova emprestada nos processos administrativos, conforme a Súmula nº 591, ¨ É 

permitida a ‘prova emprestada’ no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente 

autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.¨ 

 

3.2 Requisitos legais para a captação ambiental. 

 

Após a Lei 13.964/19 (“Lei Anticrime”), acrescentar o artigo 8º-A, à Lei 9.296/96,  

regulamentando, assim, a captação ambiental de sinais acústicos, como diálogos, em local 

específico em conjunto com a captação de imagens dos investigados - sinais óticos-, que 

possui capacidade de registrar sinais emitidos por meio de aparelhos de comunicação, sendo  

os sinais eletromagnéticos, esses, não se enquadram no concepção de comunicação telefônica, 

informática ou telemática, assim, de acordo com o novo artigo 8º-A, a captação de sinais 

acústicos, óticos e eletromagnéticos poderá ser autorizada pelo juiz, para fins de investigação 

ou instrução criminal, a requerimento – leia-se, representação - da autoridade policial ou do 

Ministério Público. 

Desde que: 

- Não exista outro meio de produzir a prova; 

- Indícios razoáveis da autoria ou participação com elementos probatórios em infrações 

criminais cujas penais máximas sejam superiores a 04 anos ou infrações penais conexas. 

Segundo o Art. 8º-A, § 2º: ¨A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá 

ser realizada, quando necessária, por meio de operação policial disfarçada ou no período 

noturno, exceto na casa, nos termos do inciso XI do caput do art. 5º da Constituição Federal 

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)¨, dessa forma,  a colocação dos dispositivos necessários, 

poderá ocorrer,  por meio de operação policial disfarçada, em qualquer lugar, podendo a sua 

realização ser no período noturno, contudo,  traz a exceção, quando o local for  “casa”, uma vez 

que deve-se observar o limite da  inviolabilidade do domicílio, conforme o art. 5º, XI, da 

CRFB/88, é claro, que essa regra também comporta exceção, salvo se houver a autorização do 

morador. 

Outra peculiaridade do Art. 8º-A, é que foi acrescentado a Lei 9.296/96,  o §4º  que 

dispõe sobre a possibilidade da captação ambiental realizada por um dos interlocutores da 

conversa, sem autorização judicial, é a possiblidade que essa gravação possa ser utilizada  em 

benefício da defesa, é o que se depreende do “§ 4º A captação ambiental feita por um dos 

interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público 
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poderá ser utilizada, em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação.”, a 

inteligência do dispositivo é clara contudo segundo a doutrina comporta controvérsia,  mas o 

que se infere é que essa prova obtida por captação ambiental ilegal não poderá ser usado para 

condenação. 

4 Interceptação indevida 

Conforme o art. 10, da lei 9.296/96, constitui crime a interceptação indevida, sendo 

possível duas modalidades de crime, quando a interceptação não buscar os fins propostos na 

referida lei, sendo crimes a interceptação sem autorização judicial ou interceptação com 

objetivos não autorizados em lei, é o que se depreende do artigo, vejamos o tipo penal e a sanção 

correspondente:  

Art. 10.  Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, 

de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo 

da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.     (Redação dada pela 

Lei nº 13.869. de 2019)      (Vigência) 

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina 

a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não 

autorizado em lei.     (Incluído pela Lei nº 13.869. de 2019) (BRASIL, 1996) 

Da mesma sorte, com o advento do Art. 10-A, constitui crime a captação ambiental sem 

autorização judicial, para investigação criminal ou processo penal, contudo não há crime se a 

captação é feita por algum dos interlocutores, vejamos: 

Art. 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou 

acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, 

quando esta for exigida:     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa 

§ 1º Não há crime se a captação é realizada por um dos 

interlocutores.        (BRASIL, 2019) 

Ao final a lei tipifica e prevê pena ao agente público que der publicidade ao sigilo das 

investigações, bem como aquele que revelar o conteúdo das investigações enquanto imperar o 

sigilo nas investigações assim prevê o § 2º, do art. 10-A, ¨A pena será aplicada em dobro ao 

funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a 

captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo 

judicial.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) ¨. 

 5 Considerações finais 
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Conclui-se que a interceptação das comunicações telefônicas, como meio de obtenção 

de prova, se apresenta como legítimo no contexto do Estado de Direito, uma vez que a 

inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas não é direito absoluto, porquanto a 

própria Constituição da República prevê a exceção a inviolabilidade das comunicações 

telefônicas - art. 5°, inciso XII, in fine -, por conseguinte impõe o dever de edição de lei 

infraconstitucional que regulamente essa exceção. Portanto, a lei regulamentadora deve 

conter, os requisitos - pressupostos – legais para a interceptação, assim com edição da Lei 

de Interceptação Telefônica (9.296/96), a exceção (interceptação) passa a ser admitida como 

meio lícito de prova, decerto que prova serve pra verificar a veracidade dos fatos alegados 

pelas partes, sendo um elemento instrumental à disposição das partes, com finalidade de 

influenciar a formação da convicção do julgador, assim, a prova é meio necessário e 

importante para os esclarecimentos dos fatos. 

Dessa forma, a interceptação telefônica como meio de prova, contribui de forma 

célere e eficiente no processo penal, desde que observados a legalidade e a moralidade em 

tal procedimento. 

Por fim, a interceptação telefônica nos moldes da Lei 9.296/96, possui natureza cautelar 

e intenciona na materialização de uma fonte de prova, uma vez que, o conteúdo da comunicação 

telefônica poderá ser utilizada no convencimento da autoridade judiciária, desse modo é deveras 

importante para o direito material – no deslinde e tipificação dos crimes –, bem como para o 

direito processual penal, auxiliando na busca da materialidade e autoria de fatos criminosos, 

dos que crimes que a referida lei trata. 
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CAPÍTULO 53 
 

O ¨Bode expiatório¨ no cenário persecutório da 
sociedade punitiva, através da teoria de René 
Girard. 

 
ANDRE LUIZ APARECIDO DOS SANTOS 

 
RESUMO: O presente trabalho apresenta dois vieses da violência de acordo 
com concepção Girardiana, analisa o fenômeno ¨Bode Expiatório¨, que se 
repete ao longo da história da humanidade, bem como estuda a teoria do 
processo ¨mimético¨ de imitação. Esses fenômenos são formas de violência 
perpetrado contra vítimas marcadas por algum traço que as caracterize 
dentro do estereótipo de perseguição. A perseguição é perpetrada por 
pessoas frias, insensíveis, manipuladoras e perversas, entender esses 
fenômenos é deveras complexo, bem como é muito importante para 
compreender a violência sob o ponto de vista de Rene Girard. O objetivo geral 
deste texto é apresentação e analise da obra ¨O Bode Expiatório¨ do autor, 
em que são expostos os fenômenos hostis, danosos que se repetem desde os 
primórdios da sociedade até hoje, como forma de controle social. Para a 
realização do presente trabalho, foram utilizados os métodos de exploração 
do conteúdo, buscando informações na referida obra do autor, bem como em 
outras obras que tratam do tema, como artigos científicos na internet, a 
intenção é de esclarecer melhor o assunto para quem o ler nesse trabalho. 
Por fim será possível compreender o processo camuflado da designação de 
indivíduos ou grupos da sociedade para que esses sofram as perseguições 
por conta do seu estereotipo persecutório, em nome de solução popular que 
agrade a muitos, essa solução é oriunda de uma sociedade extremamente 
punitiva, que busca concretizar a justiça por meio de punições até mesmo 
degradantes do indivíduo ou grupo a fim de intimidar os membros da 
sociedade como um todo. 
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Introdução 

Na busca para conter a escalada da violência urbana, ao longo do tempo foram 

desenvolvidas diversas teorias e mecanismos de controle social, os mecanismos de 

punição como a punição estatal, são meios legítimos de controle, como também 

buscam inibir a pratica de novos crimes pelos membros da sociedade. O  autor Girard 

em sua obra traz o resultado da sua percepção, de um fenômeno, até então inominado, 

que se repetiu por diversas vezes  ao longo do desenvolvimento das civilizações, esse 

fenômeno perverso segundo a concepção de Girard, é o fenômeno do “Bode 

expiatório”,  em determinado momento a sociedade, passa a considerar e eleger 

alguém, ou grupo como seu “inimigo” e consequentemente já o considera quase 

sempre como “culpado”, as punições a esse inimigo, foi sempre perversa e conta com 

o  consentimento da maioria tida como “justa, inocente” de uma sociedade.  

Para a realização do presente trabalho, foram utilizados os métodos de 

exploração do conteúdo e informações na referida obra do autor, bem como em outras 

obras que tratam do tema, como artigos científicos na internet, o presente trabalho tem 

como intenção de esclarecer melhor o assunto para quem o ler. 

 

Introdução ao pensamento Girardiano  

             De acordo com o pensamento de Girard, indivíduos ou mesmo grupos 

foram efetivamente perseguidos em diversos momento da história, bem como ainda são 

perseguidos, simplesmente por fazerem parte de uma minoria, ora estigmatizada, ora 

detestada, por categorizar alguma ou todas as formas dos estereótipos da perseguição 

conforme a teoria de Girard. 

  O fenômeno da construção de bodes expiatórios não é recente, faz parte da 

história da  humanidade, como se nota na leitura da obra em análise do autor, esse 

movimento de perseguição àqueles personagens escolhidos, por causa de alguma 

característica que os tornam  como representantes, ou mesmo como a causa do mal,  esses 

passam a ser identificados como antagonistas da sociedade,  dentro do cenário social do 

momento, modernamente temos a figura combatida dos usuários de drogas, que são 

apenas uma das releituras dos hereges do século XV, dos negros, índios, imigrantes, e até 

os nordestinos do século XX. A história, portanto, se repete na criação de um inimigo 

gerado a partir do seu estereotipo de perseguição – vitimário -, na verdade essa vítima – 

bode expiatório -, é um ser fraco e frágil frente aos seus perseguidores, esses se utilizam 
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de valores sociais virtuosos para justificar a perseguição a esses perseguidos (CORREIA 

JUNIOR, 2017). 

Conscientemente a sociedade não assume perseguição aos grupos subjugados, 

entretanto na pratica é o que acontece, reiteradamente em momentos distintos da história, 

Girard (2004, p. 98). 

Quando tais atitudes ressurgem em nossa sociedade, rejeitamos com 

indignação nos tornarmos seus cúmplices, mas as adotamos sem pestanejar 

quando se trata de astecas ou de outros primitivos. Os etnólogos descrevem 

com voracidade a sorte invejável daquelas vítimas. Durante o período que 

precede seu sacrifício, elas gozam de privilégios extraordinários e é 

serenamente, talvez até alegremente, que caminham para a morte. Jacques 

Soustelle, entre outros, recomenda a seus leitores que não interpretem essas 

fogueiras religiosas à luz de nossos conceitos. O medonho pecado do 

etnocentrismo nos espia e, façam o que fizerem as sociedades exóticas., 

precisamos evitar o menor julgamento negativo (GIRARD, 2004, p. 98).  

 

Os bodes expiatórios, recebem toda a tensão do mal-estar na sociedade, sofrem 

todo o ódio e perseguição, ora rejeitados, ora subjugados,  por conta de suas características  

estigmatizada como inimigo público,  entregue a toda má sorte, terá como destino castigos 

e punições culminando com o seu sacrifício, que após consumado transmitirá uma espécie 

de sensação de alivio para a coletividade, na verdade o seu perfil de inimigo público é a 

distorção da sua realidade do seu perfil vitimário, o bode expiatório é o resultado do 

processo cultural abjeto de escolha de alguém que receberá toda carga negativa por algum 

desajuste social naquela sociedade daquele tempo, essa forma de perseguição foi 

desenvolvido ao longo dos tempos pelos perseguidores, que usam da dissimulação  para 

encobrir a verdadeira origem da violência coletiva. 

As análises precedentes nos obrigam a concluir que a cultura humana está 

destinada à dissimulação perpétua de suas próprias origens na violência 

coletiva. Definir a cultura dessa forma permite compreender tanto os estados 

sucessivos de um conjunto cultural quanto a passagem de um estado ao estado 

ao estado seguinte, por meio de uma crise sempre análoga àquelas de que 

salientamos os traços na história, nas épocas em que as perseguições se 

multiplicam. É sempre durante os períodos de crise e de violência difusa que 

um saber subversivo ameaça se espalhar, mas é sempre ele próprio vítima de 

recomposições vitimarias ou quase vitimarias que se efetuam no paroxismo da 

desordem. Este modelo continua pertinente para nossa sociedade, ele é até mais 

pertinente que nunca e, todavia, não basta, claramente, para dar conta daquilo 

que chamamos de história, nossa história. Mesmo que não se alargue amanhã 

para toda mitologia nossa decifração das representações persecutórias no seio 

dessa história representa já uma perda maior para a ocultação cultural, uma 

perda que poderia muito rapidamente se transformar em derrota (GIRARD, 

2014, p. 153).  
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Os estereótipos das perseguições coletivas e a criminologia na sociedade  

René Girard demonstra que nas sociedades antigas a violência foi de certa forma 

regulada pela institucionalização promovida pela religião, não é de se espantar o fato da 

logica jurídico-penal atual possuir características da logica penal encontrada na bíblia 

Cristã, como se percebe, nas justificativas bíblicas do sacrifício, que busca a purificação 

do pecado por meio da penitencia, que é uma gênese do modelo de punição atual. 

O controle social da sociedade atual busca vigiar e conter o que o sistema entende 

como desordem social,  visa controlar a sociedade e se utiliza da comunicação 

institucional para atingir seu êxito frente a sociedade, pois é através da comunicação que 

se implementa de modo velado e perverso o controle estatal através dos bodes expiatórios,  

que demonstra que mais importante que o próprio controle é fazer com que a população 

creia que necessita de tais controles, daí surge a ideia de que  é necessário que a população 

sacrifique, penalize alguém, por suas características, criando assim, bodes expiatórios 

aleatórios ou específicos (CORREIA JUNIOR, 2017). 

Os castigos e punições impostos aos escolhidos – ¨Bodes expiatórios¨ – 

consubstancia a ideia de sacrifício, o escolhido é uma vítima selecionada, para merecer 

todo o ódio e tensão que geram mal-estar na sociedade. Esse indivíduo escolhido, está no 

papel do objeto vitimário, devido a sua inserção e repercussão no seio social gera nos 

demais cidadãos uma relação de identidade para com eles, mas devido ao seu perfil 

vitimário, da sua forma de algoz, deixa de compor parte fundamental da coletividade, 

tornando-se dispensável (MARUJE, 2013).  

O que Girard demonstra em sua obra é a designação de tempos em tempos de 

características tidas como abomináveis, que se encontrada em alguém ou grupo, será o 

suficiente para determinar seu perfil de algoz público e a sua extirpação sempre é 

promovida na forma de punição exemplar as vistas de toda sociedade, seria um forte 

alento na opinião pública, essa perseguição contra um modelo de comportamento, de vida 

ou mesmo por características biológicas, essa perseguição pelo estereotipo é o que Girard, 

chama de estereótipos da perseguição. 

 

Os estereótipos da perseguição são indissociáveis, e a maioria das línguas é um 

fato notável não os dissociam. É verdadeiro a respeito do latim e do grego, por 

exemplo, e não do português (francês, no orig.), que nos obriga a recorrer sem 

cessar, no estudo dos estereótipos, a termos aparentados, como crise, crime, 

critério, crítica, que remontam todos à mesma raiz, ao mesmo verbo grego, 

krino, que significa não só julgar, distinguir, diferenciar, mas acusar e condenar 

uma vítima. Não é preciso confiar demasiadamente nas etimologias e nunca é 
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a partir delas que raciocino. Mas o fenômeno é tão constante que não é 

proibido, penso, observá-lo. Ele sugere uma relação ainda dissimulada entre as 

perseguições coletivas e o cultural em seu conjunto. Se tal relação ainda 

dissimulada entre as perseguições coletivas e cultural em seu conjunto. Se tal 

relação existe, nenhum linguista, nenhum filosofo, nenhum político jamais a 

elucidou (GIRARD, 2004, p. 36). 

 

Os estereótipos da perseguição são cunhados – marcado - na história sagrada como 

também na história geral pela marca da seleção vitimaria em sujeitos que inocentes, mas 

devido a uma marca (estereotipo) em sua personalidade, contra eles é imputado a culpa 

de crimes com repercussão social na comunidade. 

“Os perseguidores medievais e modernos não adoram suas vítimas, eles as odeiam 

apenas. São, portanto, facilmente possíveis de ser descobertos como tais.”  (GIRARD, 

2004, p. 59). 

Em textos sagrados, mitológicos, Girard identifica a natureza da perseguição, uma 

natureza sagrada na presença nos mitos, com também percebe marcas de perseguição a 

vítimas determinadas que o autor chama de estereótipo de acusação. 

“Para compreender o que acontece com o sagrado, é preciso partir daquilo que 

chamei de estereótipo de acusação, a culpabilidade e a responsabilidade ilusória das 

vítimas; é preciso reconhecer nisso uma verdadeira crença.” (GIRARD, 2004, p. 61). 

Girard procurou demostrar que o desejo por punição é uma forma de manifestação 

que se sustenta e sempre se reproduziu no plano social, como forma de controle informal 

e implícito, fundado no desejo do outro, ou seja, na imitação do que o outro quer 

(CHAVES JUNIOR, 2017). 

Uma vez presente, o mimetismo absorve todas as dimensões que parecem 

entrar em concorrência com níveis de intensidade menor, como a sexualidade, 

as ambições, as psicologias, as sociologias, os próprios ritos. Isso não quer 

dizer que, colocando o mimetismo em primeiro plano, escamoteamos ou até 

“reduzimos” essas dimensões. Elas estão todas implicitamente presentes na 

análise mimética e podemos sempre explicitá-las, como faremos para a 

dimensão ritual (GIRARD, 2014, p. 218).             

Segundo Girard, o homem devido a sua racionalidade aprende por imitação, 

trata-se de um processo imitativo que se inicia desde criança, quando criança se aprende 

com os mais próximos, pais, amigos, professores,  a aprendizagem por meio da imitação 

estende até a vida adulta, dessa forma de formação do ser, o imitado – o outro – é uma 

espécie de modelo a ser imitado, a esse fenômeno Girard chama de origem cultural da 

espécie humana, e se utiliza do termo mimêsis - de origem Aristotélica -, Girard 

desenvolve o pensamento e conclui a estrutura do desejo mimético como a existência de 
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uma relação triangular de dois indivíduos com o objeto, concebe Girard a mimêsis como 

um processo dinâmico, percebeu que vem logo após a fase da imitação inocente, 

surgindo a fase mais agressiva em que o imitado - o modelo - passa a ser um obstáculo 

à conquista da coisa, destarte o imitado passa a ser um rival, o sujeito deseja objeto do 

desejo do outro, por conseguinte, deseja veemente porque é desejo do outro, é 

manifestação da inveja, esse sentimento os tornam rivais, assim, é possível visualizar 

com que rapidez uma vontade individual pode se tornar coletiva, tendo em vista que a 

cobiça de um homem pode ser observada e imitada por muitos outros, o que concede à 

multiplicação do desejo – do querer -  uma progressão geométrica, esse processo Girard 

denomina de mimesis de apropriação ou imitação da apropriação, o desejo de bens 

materiais do outro, da posse, do uso da fruição da coisa desejada, em suma o desejo se 

tornou sentimento de inveja, o sentimento vai além do desejo pela coisa, pois, se a coisa 

deixar de existir,  mesmo assim persistirá a rivalidade, porquanto já estará instalado a 

discórdia entre ambos, agora são rivais destemidos, algozes, para o autor temos nessa 

fase uma forma de violência mais intensa que ele chama de violência de segundo grau, 

essa violência é a raiz do mal, do rancor, da discórdia sendo  plenamente capaz de 

fomentar atitudes capaz de aniquilar, liquidar o rival, capaz de gerar uma escalada de 

violência, é um processo mimético que comanda todo o processo, para corroborar com 

a tese, o autor traz histórias de mitos bíblicos ou das mitologias, dessa maneira ele 

ilustra a violência mimética por meios de personagens bíblicos, como nas histórias de 

Caim e Abel entre outros e pontua que a causa é o mimetismo da inveja, por conseguinte  

a resposta vem com a necessidade de sacrifício de alguém envolvido  que possua o 

estereotipo vitimário, contudo as mesmas histórias bíblicas trazem o perdão oferecido 

por essa sujeito de perfil vitimário que quebra o ciclo do sacrifício, ora esperado para a 

purificação coletiva, o perdão coloca fim a crise mimética sem precisar do uso do 

sacrifício e da violência invariavelmente. 

O mecanismo mimético produziu a violência, ao longo dos tempos esse 

mecanismo evoluiu e se espalhou entre as relações humanas e o resultado é o que se podia 

esperar, a violência como aspecto de indiferença, o que se tem é ampliação da rivalidade, 

aos envolvidos nesse processo, o sujeito que deseja e o sujeito obstáculo entre o desejo e 

outro sujeito, a violência passa a ser um aspecto indiferenciador de seus membros, 

inserindo os envolvidos  em uma crise idêntica, a “crise indiferenciadora”  que se originou 

pelo desejo mimético. Entre as consequências está o acumulo de impulsos violentos, que 

reprimidos pelo próprio sujeito e enraizados no seu âmago poderá gerar mais frustrações 
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e o seu  armazenamento gera o acumulo de sentimento negativo, levando  sujeito a chegar 

ao seu limite de tolerância, podendo o fazer  transbordar de uma vez só; e, no auge dessa 

crise, no momento de maior histeria, o desejo reprimido de violência aceita vítimas 

substitutivas para descarregar sua energia, voltamos novamente a figura do bode 

expiatório (FURTADO, 2018). 

O efeito de bode expiatório resolve um problema do qual os etnólogos atuais 

não reconhecem mais a existência. Para compreender a força da solução que 

proponho, é preciso pensar na relação que o relato que os perseguidores 

apresentam sobre sua própria investigação mantém com o acontecimento 

realmente descrito. O observador atento que assiste a uma violência coletiva 

sem nela participar vê apenas uma vítima impotente colocada em má situação 

por uma multidão histérica. Mas, se ele se dirigir aos membros desta multidão 

para lhes perguntar o que aconteceu, não o reconhecerá mais, ou com muito 

esforço, o que viu com os próprios olhos. Falarão do poder extraordinário da 

vítima, da influência oculta que ela exercia e talvez ainda exerça sobre a 

comunidade, pois ela sem dúvida escapou da morte etc. (GIRARD, 2004, p. 

85). 

 

O processo criminalizador eleva uma conduta à categoria de crime pela vontade 

do legislador que o positiva por meio da legislação criminal, a criação de tipos penais e 

de suas sanções, funciona com apaziguador e busca encerrar algum conflito social, a 

aumento de penas para crimes já previstos proporciona a mesma sensação de intimidador 

da prática de crimes, na pratica  o controle estatal do crime  não pode ser solucionado por 

mero ato legislativo, mesmo com a previsão de  uma coação que, poderá ser exercida 

individualmente contra o que pratica o ato criminoso, como supostamente, poderia ser 

exercida, de modo difuso a toda a sociedade, intimidando-a pelo cumprimento da sanção, 

contudo a intenção não se concretiza na pratica, os mecanismos legais não são capazes de 

controlar a criminalidade, a coerção psicológica de execrar alguém que possua o 

estereotipo de perseguição o tornando o bode expiatório do momento é capaz de promover 

o sentimento coletivo de controle social, afinal atribuir a alguém – vitima - toda a culpa 

e puni-lo publicamente poderá diminuir a sensação de crises coletivas de insegurança. 

A definição das vítimas como culpadas, ou criminosas, é tão segura de si 

própria nos mitos, o laço causal entre os crimes e a crise coletiva é tão forte 

que os pesquisadores mais perspicazes ainda não conseguiram dissociar esses 

dados e descobrir o processo acusatório. Para chegar a isso, temos 

necessidade do fio de Ariadne que nós próprios seguimos, o texto de 

perseguição, medieval ou moderno. Até os textos históricos que aderem mais 

fortemente à visão persecutória refletem apenas uma crença enfraquecida. 

Quanto mais se empenham em demonstrar a justiça de sua causa má, tanto 

menos o conseguem. Se o mito nos dissesse: “Não podemos duvidar que 

Édipo matou seu pai, é certo que se deitou com sua mãe”, reconheceríamos 

o tipo de mentira que ele encarna; ele nos falaria no estilo dos perseguidores 

históricos, o da crença. Mas ele fala no estilo tranquilo do fato indubitável. 

Ele afirma: “Édipo matou seu pai e deitou-se com sua mãe”, com o tom que 
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usaríamos para afirmar “A noite sucede ao dia” ou “O Sol se levanta no 

Leste” (GIRARD, 2004, p. 56).  

 

No conflito, na desordem social, busca-se pela resposta imediata e capaz de frear 

os ânimos da sociedade, que se exalta perante as mazelas e clama por intervenção estatal, 

o fenômeno do bode expiatório acarreta numa ilusão persecutória, pois, os verdadeiros 

responsáveis não estão sendo responsabilizados, mas alguém em seu lugar sofrerá a 

responsabilização e as sanções públicas, a fim de demonstrar a eficiência o controle 

estatal. Os inquisidores demonstram que acreditam na culpa de suas vítimas, 

independente dessa culpa existir ou não, como exposto alhures nesse texto, a perseguição 

a essas vítimas perpassa a diversos momentos história, desde registros bíblicos ou 

mitológicos poderá o fenômeno do bode expiatório ser contextualizados. O autor traz o 

personagem de Édipo, que foi expulso de Tebas por ser considerado  o responsável pela 

peste que atingiu a sua cidade, porque Édipo teria matado seu pai e desposado com sua 

mãe, esse fato foi suficiente no conto mitológico para repercutir na sua vida social, 

afinal, Édipo seria a encarnação do mal e atribuir a ele as mazelas do momento seria 

cômodo e alcançaria a finalidade de culpar alguém com  o estereotipo de dispensável, 

mal, abjeto incapaz de comover alguém com sua pena imposta, pois Édipo representaria 

o mal em si e no senso popular ele seria o mais provável e capaz provocar a peste em 

sua comunidade, afinal ele matou seu pai e desposou sua mãe, quem mais seria tão abjeto 

e vil na comunidade ? Verifica-se nessa história mitológica que ilusão persecutória ali 

se instalou, nos textos bíblicos segue o mesmo diapasão – linha de pensamento -, por 

isso a analise dos fatos deve ser objetiva conforme a legislação, atribuir a culpa a alguém 

pela seu estereotipo é perpetuar uma forma de violência social que se deve combater. 

É preciso estarmos atentos a todos os vestígios de violência coletiva sem 

exceção e criticar uns pelos outros. Na perspectiva aberta pelas análises 

precedentes, os rumores adquirem uma dimensão que escapa do positivismo 

tradicional, isto é, da alternativa grosseira do “verdadeiro” e do “falso”, do 

histórico e do mitológico. No quadro desta alternativa, nossos rumores não 

podem se inserir em nenhum lugar, ninguém é competente para tratar disso. Os 

historiadores não podem leva-los em conta: eles são mais suspeitos ainda do 

que tudo aquilo que eles próprios podem contar sobre as origens de Roma. O 

próprio Tito Lívio o reconhece. Os mitólogos não podem se interessar 

também por aquilo que se pretende mais antimitológico do que mitológico. 

Os rumores caem nos interstícios do saber organizado. É sempre o que 

acontece com os vestígios de violência coletiva. À medida que a cultura 

evolui, os vestígios são sempre mais expulsos e apagados; a filologia e a 

crítica moderna rematam sob este aspecto a obra das mitologias tardias. É o 

que se chama de saber (GIRARD, 2004, p. 136). 
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O atual modelo adotado de responsabilização penal, tem no sistema jurídico-penal 

como substituto do sistema sacrificial,   o avanço da ciência jurídica tem  nesse sistema 

de penalização, jurídico-penal, como modo legítimo no plano social, como de controle da 

violência e  coloca o mecanismo sacrificial como ilegítimo, arcaico e disfuncional, desta 

feita  o sistema jurídico penal se legitima o como resposta racional, eficaz e funcional, 

mesmo assim, não se pode afirmar que não gera menos vítimas de estereótipos. O 

sacrifício não é mais legitimo pelo modelo de estado atual, mas ainda é possível enxergá-

lo nesse sistema, como na possibilidade da justiça pelas próprias mãos, o próprio 

linchamento coletivo, acobertado quando a multidão tem uma posição unânime, destarte 

não são permitidos, mas previsível, com previsão de punição, neste novo sistema de 

gestão da violência (MERUJE; ROSA, 2013). 

O sacrifício tido como necessário nas sociedades antigas e primitivas, era a 

resposta necessária para penalizar o maligno e reprimi-lo, a figura do bode expiatório 

resolvia o dilema, logo esse fosse penalizado, retornaria a normalidade aquele 

sociedade, desse modo o sacrifício do bode expiatório era necessário, uma espécie de 

vingança do sangue, contudo o homicídio é uma resposta demais de terrível como 

forma de repressão, mesmo nos primórdios não foi aceita dentro dos padrões normais 

da sociedade, mas quando se pretendia punir o algoz, maligno, assassino, na época o 

assassinato se justificava, dai se infere o círculo vicioso daquela sociedade tida como 

primitiva, a punição como vingança era necessário, dependendo da gravidade da 

conduta, a  morte seria única solução capaz de restabelecer o controle. Nos dias atuais 

a punição é proveniente do sistema judiciário é influenciado pelo caráter vingativo no 

emprego das punições, mesmo sofrendo a influência do sistema vingativo antigo, o 

sistema atual visa evitar o aumento da violência (SBARDELLA, 2016). 

Mas, toda essa gênese e reprodução mimética da violência há que ter alguma 

válvula de controle a impedir que o caos absoluto se instale e que a sociedade 

em geral venha a ruir. Girard identifica esse controle no mecanismo do “bode 

expiatório” por meio do qual, ainda por um processo de mimetismo, todos se 

unem numa mesma reação de violência e exclusão contra determinados 

“eleitos” (CABETTE, 2012). 

 

A sociedade punitiva atual tem como padrão o enfrentamento ao comportamento 

delituoso, com forma de reação, entretanto não produz na pratica resultados capazes de 

eliminar a criminalidade, ainda se reproduz o fenômeno do mimetismo e o fenômeno 

das escolhas de bodes expiatórios, fenômenos ainda presente no atual modelo de 

sociedade punitiva.  
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Considerações finais. 

Considerando os mecanismos  vitimários de produção dos fenômenos dos Bodes 

expiatórios e do mimetismo,  é possível constatar na  trabalho de Girard  que essas práticas 

estão presente na história geral desde os primórdio da humanidade, bem como na bíblia 

e nas histórias mitológicas, a perseguição aos bodes expiatórios  ainda acontece na  

sociedade de hoje, seus mecanismos vitimários possibilitam que tais fenômenos sejam 

perpetuados, se repetindo até os dias atuais, esses fenômenos hostis acontecem sempre 

que um indivíduo qualquer, pareça ser o  culpado pela crise, dessa crise é gerado o clamor 

geral da sociedade por respostas contra a crise, a resposta rápida ao clamor por solução é 

indicar a responsabilidade em alguém culpado ou não, é um meio  eficiente e covarde 

para apaziguar os ânimos, é a vingança coletiva esse sentimento capaz de  proporcionar 

a multidão de descontentes o prazer com essa solução sacrificial, quando se tem alguém 

especifico para descarregar a raiva coletiva e os sentimentos hostis, temos o fenômeno de 

todos contra um, no auge desse  turbilhão de sentimentos coletivos a perseguição ao bode 

expiatório e o seu sacrifício é uma forma  antiga de purificação coletiva. 

O mecanismo mimético, é um processo imitativo que se inicia desde criança, 

uma imitação inocente se aprende com os mais próximos e com aqueles que se tem 

contato frequente e se estende até a vida adulta, temos o sujeito e o imitado – o outro – 

é uma espécie de modelo, a isso Girard chama de origem cultural da espécie. 

O mecanismo mimético pode alcançar níveis mais agressivos, remetendo a 

intriga, porque, depois de certo tempo, não se admira mais o imitado, mas se tem no 

imitado um obstáculo a obtenção da coisa, aqui o sentimento do desejo é de adquirir a 

coisa do imitado, gera-se então inveja o que  culmina com rivalidade, intriga, inicia-se 

ai uma escalada da violência, nas diversas camadas da sociedade atual é possível 

identificar em conflitos pessoais ou sociais esse sentimento e o desenrolar terrível dessa 

violência. 

A relação de violência e o sagrado nas populações antigas faz parte do rito de 

violência institucionalizada, que assola ainda nos tempos atuais a nossa sociedade, 

mesmo que velado essa violência é pressuposta de inúmeros conflitos sociais e de 

perseguições contra indivíduos, povos que possuam o estereotipo vitimário. 

 Por fim, se percebe que a sociedade sempre foi punitiva e sempre buscou 

descarregar em alguém sua ira, sua vingança, independente da culpa do acusado.  

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 835



 
 

O que se espera da sociedade atual é um punitivismo legal, positivado e que seja 

aplicado pelas instancias julgadoras, a fim de proporcionar julgamento justo que respeite 

os meios de defesa no contraditório e que a culpa seja reconhecida somente depois da 

condenação com trânsito e julgado para a defesa. 
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CAPÍTULO 54 
 

IMPOSTO SOLIDÁRIO: UMA ANÁLISE DO FUNDO 
MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO 
PERÍODO DE 2017 A 2019 

 
Leidiane de Lima Rossine, Pablo dos Santos Feltrin, Fabiano Teixeira, 
Lucas Almeida dos Santos, Liziane Alves de Oliveira e Jaqueline Carla 
Guse 

 
RESUMO: Uma das premissas da Constituição Federal (1988) é criar um 
estado de bem-estar social e o Imposto de Renda é uma ferramenta para 
ajudar em tal objetivo, no qual o estado moderno tem por função minimizar 
as desigualdades e a má distribuição de renda. Nesse contexto, surge o 
benefício fiscal do IR, onde o estado, estimula os contribuintes a promoverem 
transferências monetárias com intuito de financiar projetos sociais (CASTRO, 
2014). Sendo assim, objetiva-se analisar os critérios de destinação do IR 
solidário em relação aos valores arrecadados e distribuídos nos anos de 2017 
a 2019. Tendo por base as legislações vigentes e as informações repassadas 
pelos órgãos responsáveis, realizou-se a coleta de dados no site da prefeitura 
de Santa Maria/RS, por meio de uma pesquisa aplicada, qualitativa, e de 
enfoque descritivo, bibliográfico e documental. Deste modo, contatou-se 14 
exigências mínimas para vinculação ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (COMDICA), e que o órgão durante o período 
estudado, aprovou 64 projetos, tendo como montante final o valor de 
R$2.843.559,52 e o ano que mais arrecadou foi em 2019, cerca de 118,08% 
do valor projetado. Ainda, contatou-se que pessoas com mais de 50 anos do 
sexo masculino e residentes de Santa Maria/RS são os principais 
contribuintes e que a prestação de contas está em constante aperfeiçoamento 
após a regulação da Lei 13.019/14. Como conclusão, salienta-se a 
importância do IR solidário para a sociedade e principalmente o papel dos 
órgãos fiscalizadores na aplicabilidade, confiabilidade e prestação de contas 
dos recursos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Inúmeras são as demandas da sociedade por serviços públicos, tanto na esfera 

federal, estadual ou municipal. Ainda por cima, o estado moderno, exerce um papel 

fundamental ao minimizar as desigualdades geradas pela economia de mercado, 

distribuição de renda e bem-estar de seus cidadãos. No Brasil, uma das formas de exercer 

a denominada responsabilidade social é através do benefício fiscal, onde o estado estimula 

os contribuintes do IR (Imposto de Renda), a promover transferências monetárias a 

pessoas desassistidas e a apoiar na forma de doações projetos de caráter social, desportivo, 

cultural, etc (CASTRO, 2014). 

Para Oliveira (2015), o fato de o poder público estimular o incentivo fiscal, através 

da renúncia total ou parcial de receita do governo, e encaminhar essa porcentagem de 

arrecadação a projetos de entidades públicas ou privadas, contribui para o 

desenvolvimento, intelectual, cultural e econômico e a uma equidade democrática. A 

Constituição Federal do Brasil, por meio do artigo 151, parágrafo I, possibilita a redução 

do ônus tributário em forma de incentivos fiscais, desde que sua finalidade seja a 

igualdade do desenvolvimento socioeconômico entre as regiões brasileiras. Para isso, 

existem leis que regulamentam doações direcionadas à projetos de cunho social 

(BRASIL, 1988). 

Neste contexto, por meio do Decreto n° 9.580 de 20 de novembro de 2018, artigo 

80, inciso I, os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e os Fundos dos Idosos 

nacionais, estaduais e municipais passaram a receber os incentivos fiscais do IR. Ainda, 

o mesmo Decreto, no artigo 99, traz que foi a partir do exercício de 2012, ano calendário 

2011, que os contribuintes, na forma de pessoa física que declaram seus impostos sobre 

a renda de modo completo, puderam optar pela dedução de 3% do seu imposto, tanto a 

restituir quanto o a pagar, diretamente na sua declaração de ajuste anual aos fundos 

escolhidos e o mesmo deve ser depositado em uma conta especifica, vinculada aos fundos 

respectivos (BRASIL, 2018). 

As destinações de parte do IR devido ao Fundo da Criança e do Adolescente e ao 

Fundo do Idoso, não geram nenhum ônus ao contribuinte, isso porque o valor do tributo 

seria pago de qualquer maneira e, consequentemente, destinado aos cofres públicos da 

União. A destinação é um ato de empatia e auxílio ao próximo, pois doando, o recurso 

fica no município e oportuniza ações que busquem assegurar os direitos e um futuro 

melhor para as pessoas em vulnerabilidade social (MEDEIROS, 2016). Para Rodrigues 
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(2019), realizar a destinação do IR solidário, é praticar o exercício de cidadania, é proteger 

os direitos constituídos de uma parcela mais indefesa da sociedade e assegurar uma 

importante ferramenta de desenvolvimento municipal. Desta forma, a destinação do 

imposto solidário, ajuda a financiar projetos sociais e se torna não somente um diferencial, 

mas uma necessidade de arrecadação. Diante deste contexto, o presente estudo tem como 

objetivo geral analisar os critérios de destinação do IR solidário em relação aos recursos 

arrecadados e distribuídos ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente, no período de 

2017 a 2019 da cidade de Santa Maria/RS.  

Para Medeiros (2016), o IR solidário proporciona benefícios múltiplos, e por vez, 

instituições sociais possuem mais recursos para seus projetos, às pessoas necessitadas 

ganham a oportunidade de um futuro melhor e o poder público desenvolvem mais 

políticas públicas que visam os direitos das crianças e dos adolescentes, ou seja, são 

inúmeras as vantagens geradas com o aumento da arrecadação do IR solidário. Sendo 

assim, surge a necessidade de realização do presente estudo, no qual o mesmo justifica-

se pelo fato de estar voltado ao estudo de transparência em relação ao repasse dos valores 

doados entre o setor público, fundo da infância e do adolescente e instituições sociais e 

na análise da contrapartida em relação à prestação de contas dos projetos sociais com a 

Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção inicia com uma breve conceituação sobre origem e definição de tributos 

e uma introdução histórica do Imposto de Renda, objetivo da pesquisa, abordando seus 

critérios de incidência, seu aspecto político, socioeconômico e legal através do fato 

gerador do tributo. Após a análise histórica, observa-se a posição social do Imposto de 

Renda, através do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), no qual visa atender crianças 

e adolescentes em fragilidade social. E por fim, o capítulo encerra com a apresentação do 

Imposto de Renda solidário e a responsabilidade social, das pessoas perante a sociedade. 

 

Origem e definição de tributos 

 

Os tributos têm seu princípio reconhecido documentalmente desde o início da vida 

em sociedade. Na sua significação mais simples, é tão antigo quanto à comunidade 

humana. Aparece ele com a manifestação da vida coletiva como necessidade imperiosa 

para a manutenção do agregado social (HEIN E PAETZOLD, 2003). Desse modo, surge 

o tributo, como forma de atender essas prioridades. Os tributos são os responsáveis pela 
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manutenção da estrutura do estado, isto é, encarregados por financiar educação, saúde e 

segurança, por exemplo, à população (SACHSIDA, 2011). 

Sachsida (2011), entende-se tributo, como instrumento de arrecadação de recursos 

financeiros, encarregados pelos pagamentos das despesas gerais do estado e tendo como 

principal objetivo prover serviços públicos à sociedade moderna. Para Siqueira (2011), 

tributos no Brasil são objetos de constantes alterações o que geralmente não agrada os 

contribuintes, pois, a grande maioria das vezes, as decisões envolvem aumento das 

alíquotas ou novas espécies de impostos, taxa ou contribuições de melhorias. 

Nos dias de hoje, o tributo nada mais é, do que receita pública, normatizada pelo 

poder fiscal. Nesse sentido, Fabretti (2005, p. 109), define tributo como a “prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua 

sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada”. 

Ainda, na visão de Siqueira (2011), compreende-se, que tributo é determinado 

pelo ato de sua origem, em outras palavras, fato gerador, e não pela sua denominação 

legal da sua arrecadação. É por meio deste fato gerador que se constituiu a materialização 

do tributo vista na lei, onde surgiu o compromisso de pagar pelo mesmo. Nesse sentido, 

para se efetivar como tributo, é necessário verificar a sua natureza, e se necessário, 

analisar a denominação utilizada para o imposto, ou seja, para que se tenha um tributo é 

primordial encontrar a destinação de sua arrecadação.  

 

Imposto de Renda – IR 

 

Um dos principais tipos de tributos no Brasil, é o Imposto de Renda, o qual possui 

um grande conjunto de legislações que constituem a sua base legal. O IR possui não 

apenas leis diretamente atreladas a este imposto, mas legislações complementares que 

formam uma apreciação jurídica mais completa. Foi com a implementação da 

Constituição da República Federativa do Brasil (CF) em 1988, que o IR, teve sua previsão 

legal, através do artigo 153°, onde o mesmo trouxe a competência do tributo e as suas 

características. 

Outra legislação que aborda sobre o IR é o Código Tributário Nacional (CTN), 

por meio dos artigos 43° ao 45°, onde traz mais algumas especificidades para o imposto 

(BRASIL, 1966). Além dessas legislações, em 26 de março de 1999, surge o Decreto nº 

3.000, assim, o imposto ganha um dispositivo específico, onde regulamenta a tributação, 

intensifica a fiscalização, norteia a arrecadação, e discorre de forma mais completa quanto 
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à administração do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. É com a 

implementação do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), que são estabelecidas as 

formas de aplicação e efetivamente são postas em prática no âmbito nacional (BRASIL, 

1999).  

Porém, o Decreto n° 3.000/99 foi revogado pelo Decreto n° 9.580 de 22 de 

novembro de 2018, no qual instituiu novas providências quanto à tributação e dividiu o 

RIR em quatro livros específicos. O livro I (um) aborda especificadamente do IRPF 

(Imposto de Renda Pessoa Física), através dos artigos 1° ao 157°. O livro II (dois) versa 

sobre o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e os livros III (três) e IV (quatro), tratam 

acerca da tributação na fonte em operações financeira e administração do imposto, 

respectivamente (BRASIL, 2018). 

Para Calaça (2014), o IR, é um imposto que incide diretamente sobre o patrimônio 

ou renda. Possui uma alíquota progressiva, que varia de acordo com os rendimentos do 

contribuinte. Na mesma linha, Machado (2014), afirma que o imposto de renda apresenta 

uma clara função fiscal, tributo com viés arrecadatório de suma relevância ao orçamento 

federal brasileiro, além de atuar como forte instrumento de intervenção do Poder Público 

no domínio econômico. Ainda, Machado (2014), reitera que o Imposto de Renda possui 

dois tipos de aplicação, pessoa física e pessoa jurídica, cada qual com suas competências 

e que o imposto é um instrumento fundamental, destinado a promover o equilíbrio e 

distribuição de riquezas, não apenas entre pessoas, também entre lugares. Presta-se, como 

instrumento de grande valia para o desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes 

regiões do país.  

 

Incentivos Fiscais 

 

Na atual conjuntura econômica e jurídica, o IR, tem um papel eficaz para 

estabilidade e o nivelamento da igualdade econômica. Nesse sentido, a CF/88, prévio por 

meio do art. 151°, I, a possibilidade de incentivos e/ou benefícios fiscais como forma de 

promover o equilíbrio socioeconômico e redução das desigualdades sociais e regionais 

do país (BRASIL, 1988). 

Para Zanluca (2020), incentivos fiscais ou benefícios fiscais são palavras 

sinônimas, e caracterizam-se pela diminuição ou eliminação, de forma direta ou indireta, 

do respectivo ônus tributário, resultante de lei ou norma específica. Latorraca (2000), 

afirma que a legislação do IR visa estimular atividades especifica, concede incentivos às 
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pessoas físicas e jurídicas, através da dedução do Imposto de Renda por elas devido. Da 

mesma forma, Tenório (2004), reitera que os incentivos fiscais promovem o 

desenvolvimento econômico e consequentemente o conceito de justiça financeira. É 

através do Decreto n° 9.580/2018 que a legislação possibilitou que contribuinte pessoa 

física destine 3% de seu imposto devido a determinados fundos, autorizados a receber 

recursos públicos (BRASIL, 2018). 

O IR por ser um tributo federal, a renúncia fiscal é feita por parte da União, o 

contribuinte pode escolher em direcionar o percentual de IR devido aos cofres do Governo 

Federal ou a um fundo, que pode ser municipal, estadual ou nacional (LAYDNER, 2010). 

Nesse contexto, Estigara (2009), salienta que o contribuinte que designar uma parte de 

seu imposto devido a um dos fundos, cumprirá com o seu dever de contribuinte em pagar 

seu tributo, e por sua vez, estará proporcionando um futuro melhor para crianças e 

adolescentes carentes, pois, terá a certeza de que a parcela que deixou de entregar aos 

cofres públicos, terá uma destinação correta e socialmente relevante. 

Laydner (2010), afirma que a legislação brasileira considera como incentivos 

fiscais a renúncia dos percentuais do IR. Estes incentivos concedidos pelo ente tributário 

a pessoas físicas e jurídicas atuam de forma complementar com o poder público. Nesse 

sentido, um maior estímulo, torna-se necessário para construir uma cultura de 

participação cidadã. Nas palavras de Estigara (2009), a renúncia decorrente dos 

incentivos fiscais, cumpre um objetivo da CF/88 e direciona o contribuinte a uma conduta 

socialmente responsável. Os incentivos são práticas de responsabilidade social, pois 

permite à população participar diretamente das ações do estado.  

Sendo assim, considerando a importância da responsabilidade social num 

contexto de tributação, a prerrogativa do estado em exigir tributos tem por objetivo final 

a promoção do bem-estar e dignidade humana e por outro lado o não recolhimento do 

tributo deve servir como instrumento de promoção de condutas socialmente responsáveis 

(ESTIGARA, 2009). 

 

Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) 

 

Foi a Constituição Federal de 1988, através do art. 227°, que garantiu uma série 

de direitos aos brasileiros e expressou um cuidado especial e prioritário por parte da 

sociedade e do estado, à crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Ainda, em 

1990, através da Lei nº 8.069, surge o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente), um 
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marco sem precedentes na história do sistema constitucional brasileiro, com principal 

objetivo de retratar de forma mais completa e detalhada, os direitos assegurados na CF/88 

(BRASIL, 1990).  

Carriço (2008), entende que, a sociedade brasileira estabeleceu, através do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), uma nova ordem jurídica para a infância e 

a juventude brasileira, onde a Constituição Federal (CF) definiu os direitos fundamentais 

e o Estatuto, detalhou e especificou esses direitos, passando a tratar o assunto de forma 

mais responsável. 

Para Buffon (2009), o ECA, objetiva a proteção absoluta das crianças e 

adolescentes, porém, não é uma “vara mágica” que modifica a realidade. É preciso de 

recursos e de pessoas para transformar a mudança de cenário. Por isso, os princípios do 

estatuto podem não passar de boas intenções se não tiverem o suporte financeiro 

necessário. O ECA é o ordenamento institucional atribuindo responsabilidades, muitas 

vezes sonegadas, pelas famílias, sociedade, e pelo estado. O estatuto visa a defesa dos 

interesses e dos direitos básicos, assim, constituindo, uma nova cultura de proteção da 

infância e da adolescência (CARRIÇO, 2008). Ainda, Carriço (2008), afirma que a 

legislação brasileira estabeleceu, através do ECA, uma forma mais completa e detalhada 

de assegurar para a infância e a juventude brasileira, seus direitos. 

 Em suma, o ECA, assegurou os direitos das crianças/adolescentes em 

vulnerabilidade social e também obrigou a criação de conselhos e fundos municipais de 

direitos da criança e adolescente. Nesse sentido, a seção seguinte passa a tratar sobre o 

assunto de forma resumida, trazendo um parâmetro geral da legislação tanto na ótica 

federal como na municipal.  

 

Fundos dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 

 

Com a finalidade de concretizar as previsões da CF/88, bem como do ECA, surge 

o FIA (Fundo da Infância e do Adolescente) nas três esferas: municipal, estadual e federal, 

conforme prevê o art. 88°, da Lei n° 8.069 de 1990 (BRASIL, 1990). Para Buffon (2009), 

o Fundo é um mecanismo existente na legislação brasileira que viabiliza a democracia 

participativa na área dos recursos, sendo um novo modelo de gestão de finanças públicas. 

Além disso, Pereira Junior (2016), afirma que é através do FIA que recursos financeiros 

são destinados ao atendimento das políticas, programas e ações públicas voltadas para a 

concretização dos direitos das crianças e adolescentes.  
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Nesse sentido, Liberati (2006), enfatiza as vantagens com a implantação dos 

Fundos, pois, tanto os recursos do poder executivo, em forma de dotações orçamentárias, 

quanto os recursos repassados pelas entidades da federação, em forma de doações, multas 

administrativas e judiciais, serão destinados aos programas ligados ao atendimento das 

crianças e jovens e posteriormente depositados nos respectivos fundos. Laydner Filho 

(2010), afirma que a doação de valores aos fundos é permitida a qualquer cidadão, em 

qualquer época do ano, e sem a observância de qualquer regra ou procedimento a ser 

seguido, sendo uma importante fonte de recurso. Apenas no caso dos contribuintes que 

desejem deduzir o valor repassado, abatendo tal valor do montante do imposto devido. 

O artigo 80°, do Decreto nº 9.580/18, prevê de forma legal as deduções para os 

Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quanto à doação na declaração do 

IRPF, o artigo 98°, do referido Decreto, aborda as formas de como as pessoas físicas 

poderão deduzir de seus impostos a pagar na declaração de ajuste anual. Por fim, a 

legislação municipal criou através da Lei nº 5128 de 04 de julho de 2008, e em 

cumprimento da Lei orgânica do município, a política municipal de atendimentos os 

direitos da criança e do adolescente, o conselho municipal, fundo municipal e o conselho 

tutelar. Para que, desse modo, o município de Santa Maria/RS estivesse de acordo com 

todas as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente o 

dispositivo que trata sobre a criação do fundo especial para captação e aplicação de 

recursos destinados à infância e à adolescência. 

  

Imposto de Renda Solidário 

 

O IR solidário é uma forma de incentivo fiscal instituído pela CF/88, no qual visa 

o desenvolvimento socioeconômico entre regiões do país. Nesse sentido, pessoas ou 

entidades que destinam parte do imposto devido a projetos ligados ao FIA, tanto na esfera 

nacional, estadual ou municipal, ganham benefícios de dedução fiscal do Imposto de 

Renda, desde que siga as regras estabelecidas na legislação brasileira (MEDEIROS, 

2016).  Laydner Filho (2010), salienta que, a doação de valores ao FIA é permitida a 

qualquer cidadão, em qualquer época do ano, e sem a observância de qualquer regra ou 

procedimento a ser seguido ou modo de tributação ao qual será submetido.  

No entendimento de Matos (2017), o benefício fiscal é a forma do Estado 

estimular os contribuintes do Imposto de Renda devido, a destinar parte de seus impostos 

a projetos que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para Medeiros 

(2016), a destinação de parte do Imposto de Renda devido, ao FIA, não gera nenhum ônus 
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ao contribuinte, pois o valor do tributo será pago de qualquer maneira aos cofres da União. 

O que muda é que, com a doação do IR solidário, uma parte do Imposto de Renda ficará 

no município e contribuirá com o financiamento de ações às pessoas desamparadas. 

Por fim, Medeiros (2016), ainda, salienta que as pessoas físicas ao realizarem a 

doação, poderão escolher o projeto ao qual destinar seu imposto, desde que o mesmo 

esteja devidamente cadastrado e aprovado para receber tais recursos. Nesse sentido, além 

de beneficiar os projetos, o contribuinte/doador poderá acompanhar e fiscalizar a 

aplicação dos recursos destinados.  

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo que tem como objetivo analisar os critérios de destinação do IR 

solidário em relação aos recursos arrecadados e distribuídos ao Fundo Municipal da 

Criança e Adolescente, no período de 2017 a 2019 da cidade de Santa Maria/RS, 

apresenta-se como um estudo de caso, o qual permitiu aprofundar o conhecimento em 

relação as variáveis que influenciam a destinação do IR solidário e ainda analisar o 

contexto que o mesmo está inserido. Nesse sentido, Yin (2003), afirma que o estudo de 

caso é um método voltado para analisar e examinar fatos, dos quais não podem ser 

modificados. Consiste em concentrar o estudo de um caso particular, considerado como 

representativo de um conjunto de casos significativos. 

Ainda apresenta-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, pois se visou uma 

análise mais detalhada em relação ao fenômeno estudado. Para Sampieri (2006), a 

pesquisa qualitativa possui uma realidade a ser descoberta e demanda principalmente de 

dispersão ou expansão dos dados ou da informação. Quanto à natureza, a pesquisa tratou-

se como descritiva, pois visou à descrição das características de determinada realidade, 

população e grupo. Conforme Silva (2003, p. 65), “tem como objetivo principal a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, estabelecendo 

relações entre as variáveis”. A presente pesquisa, buscou descrever os critérios de 

destinação do IR solidário em relação aos valores arrecadados e distribuídos entre os anos 

de 2017 a 2019. 

Como forma de coletar dados, este estudo apresentou-se como bibliográfico e 

documental pois realizou-se também um levantamento de trabalhos já publicados, 

constituídos basicamente de livros, artigos científicos e as leis que regem esta temática. 

Para Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é um estudo sistematizado e tem como objetivo 

possibilitar a rápida obtenção das informações requeridas por meio de materiais já 
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elaborados. Já com relação à pesquisa documental, a mesma tipificou pelo exame da 

legislação, pertinente os Fundos da Infância e do Adolescente, no qual se buscou-se 

informações detalhadas sobre como devem acontecer às parcerias entre o fundo e as 

instituições sociais. Gil (2008, p. 51) diz que “a pesquisa documental se vale de materiais 

que não receberam ainda um tratamento, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 

com os objetivos da pesquisa”. 

Ainda, com relação aos procedimentos de coleta, a presente pesquisa teve como 

finalidade descrever os critérios de destinação do IR solidário em relação aos valores 

arrecadados e distribuídos entre os anos de 2017 a 2019. A coleta dos valores projetados, 

deu-se por levantamento junto ao site oficial do município, em forma de pesquisa direta 

ou indireta e também por de entrevista semiestruturada, com perguntas abertas, no qual 

foi acrescentado mais questionamentos durante o processo de coleta das informações. A 

entrevista primeiramente foi a aplicada a responsável pelo Programa Municipal de 

Educação Fiscal e posteriormente a uma servidora pública da secretaria de 

desenvolvimento social da PMSM. Duarte (2004), afirma que a entrevista permite ao 

pesquisador fazer um mergulho em profundidade, coletando indícios e informações 

necessárias para compreender o fenômeno estudado.  

A partir dos dados coletados, elaborou-se planilhas eletrônicas no programa 

Microsoft Excel®, com as informações apuradas. Ainda, os dados foram examinados por 

meio da análise descritiva. Para Beuren (2008), esse tipo de análise se preocupa 

fundamentalmente investigar o que é, ou seja, em descobrir as características de um 

fenômeno. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesse capítulo, serão abordados os resultados obtidos dos procedimentos 

realizados sobre a pesquisa. Serão expostos os aspectos descritivos da entrevista e da 

pesquisa documental, conforme os quatro temas de maior relevância, que são: 

caracterização das exigências e/ou requisitos para o cadastramento dos projetos sociais, 

levantamento dos valores projetados e arrecadados, análise do perfil dos declarantes que 

destinaram o IR solidário e por fim, investigação da ocorrência das prestações de contas 

dos projetos sociais.   

 

Exigências e/ou requisitos para o cadastramento dos projetos sociais. 
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Para realizar a pesquisa primeiramente buscou-se verificar as exigências e ou 

requisitos para cadastramento dos projetos sociais. Neste aspecto, foi possível identificar 

os tipos de requisitos/exigências que instituições que financiam os serviços, programas 

ou projetos voltados ao atendimento de criança e adolescentes em situação de risco social, 

precisam cumprir para receber recursos dedutíveis de IR devido, oriundos de 

contribuições de pessoas físicas.  

Com a implantação da Lei Municipal n° 5128 de 04 de julho de 2008, que o 

município de Santa Maria/RS previu de forma legal sua política de atendimento integral 

os direitos das crianças e dos adolescentes. A legislação supracitada, tratou de normas 

gerais, aplicabilidade, criação do COMDICA (Conselho Municipal dos Direitos das 

Crianças e Adolescentes), e demais providências legais que visam a conformidade com a 

legislação do ECA. Nesse sentido, o COMDICA ficou responsável pelas políticas 

públicas de assistência social e ainda com a incumbência de controlar ações, fixar critérios 

e zelar pelo respeito da prioridade absoluta à criança e adolescente. O COMDICA, ficou 

responsável por definir os parâmetros de utilização dos recursos do FMDCA. Assim, é 

por meio de editais que projetos sociais se vinculam ao órgão e ficam aptos a receber 

doações, auxílios e contribuições de pessoas físicas. (BRASIL, 2008; LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL, 2008) 

Nesse sentido, visando responder um dos objetivos específicos, são apresentados 

os requisitos com objetivo de desenvolver projetos sociais em consonância com a 

legislação vigente. O COMDICA, no uso de suas atribuições legais, emitiu editais 

informando as condições necessárias, para participação do processo, no qual cada projeto 

social cumpriu as exigências, se vinculou e tornou-se apto a receber recursos para a 

manutenção dos projetos. Contudo as exigências do ano de 2017 e do ano de 2018 são 

apresentados no Quadro 2. 

 

 
Quadro 1: Requisitos necessários para captação de recursos no ano de 2017 e 2018, Santa Maria/RS. 

Requisitos/exigências necessárias: 

1 Estar a Entidade Não-Governamental ou o Órgão Público/Programa Governamental, devidamente 

registrado no COMDICA, tendo no mínimo três meses de registro, conforme exigido na Resolução nº 

039/2008, de 12 de novembro de 2008;  

2 Estar o Projeto em conformidade com este Edital; 

3 Gozar de regularidade administrativa junto a Comissão de Cadastro do COMDICA; 

4 Possuir estatuto devidamente registrado; 

5 Possuir Ata da eleição da atual diretoria ou ata de nomeação do titular;  

6 Estar com CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) atualizado;  

7 Listar o nome completo, cópia do RG, cópia do CPF e endereço do responsável legal da mantenedora;  
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8. Possui a comprovação de Adimplência junto ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente (FMDCA) e 

Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) através de documento atualizado, expedido por esses 

órgãos; e 

9. Encaminhar após trinta dias contados do recebimento dos recursos, uma relação dos nomes completos 

das crianças e adolescentes atendidos, com seus respectivos endereços, telefones e data de nascimento. 

 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Nota-se que no Quadro 2, os documentos exigidos são desde a constituição da 

entidade, tal como estatuto, cartão CNPJ, e documentos pessoais dos responsáveis que 

comprovam a adimplência junto a FMDCA e Fundo Municipal de Assistência Social 

(FMAS). Entretanto, as entidades que não possuírem estes documentos não podem 

concorrerem ao certame de destinações do IR solidário.  Para o ano de 2019, coube outras 

exigências, as quais serão evidenciadas no Quadro 3.  

 

Quadro 2: Requisitos necessários para captação de recursos no ano de 2019, Santa Maria/RS. 
Requisitos/exigências necessárias: 

1 Estar a Entidade Não-Governamental ou o Órgão Público/Programa Governamental, devidamente 

registrado no COMDICA, tendo no mínimo três meses de registro, conforme exigido na Resolução nº 

039/2008, de 12 de novembro de 2008; 

2 Estar a Entidade Não-Governamental ou o Órgão Público/Programa Governamental com o Atestado 

de Pleno e Regular Funcionamento do ano vigente (2019); 

3 O projeto proposto deverá servir para atendimento direto com o público-alvo e, portanto, serão 

desclassificados projetos cujos benefícios para as crianças e adolescentes seja indireto; 

4 A execução do projeto deverá ser entre 06 (seis) a 12 (doze) meses; 

5 Estar o projeto em conformidade com este Edital. 

 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

A partir das informações do Quadro 2 e 3, percebe-se mudanças significativas nos 

requisitos entre um ano e outro. Conforme Quadro 3, no ano de 2019, não é mais 

obrigatório emitir uma listagem com os nomes, juntamente com seus registros de 

documentos e seus endereços comparados com os anos anteriores. Porém no ano de 2019 

a execução do projeto ganha um lapso temporal, no qual não existia nos anos anteriores, 

conforme detalha-se no item 4 do Quadro 3. Observados os requisitos/exigências, cada 

instituição social, encaminhou seus projetos e seus planos de trabalhos, em três vias, na 

sede do COMDICA. As propostas de trabalho de cada projeto foram avaliadas por uma 

comissão de seleção de projetos formada pela própria direção do COMDICA. A comissão 

avaliadora, teve como critérios de aprovação, o objetivo principal do projeto, sua 

metodologia, número de pessoas atendidas e de um relatório orçamentário claro e conciso 

elaborado pelo próprio projeto, no qual deve diferenciar os recursos existentes dos 

solicitados e estar em consonância com o objetivo geral do projeto.    Após apreciação de 

cada instituição, o COMDICA aprova os projetos, e fornece um certificado de autorização 
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para captação de recursos financeiros do FMDCA, assim, o fundo viabiliza as destinações 

dirigidas. (COMDICA, 2020).  

 

Valores projetados e arrecadados pelos projetos sociais. 

 

Identificados os requisitos necessários para o recebimento dos recursos, cabe 

analisar os valores projetados e arrecadados por cada projeto vinculado nos referidos anos 

da pesquisa.  São reponsabilidade de cada instituição, estipular valores em reais, 

necessários para manter o seu funcionamento e manutenção de suas ações no futuro. 

Ainda, é importante enfatizar que as projeções dos valores são realizadas no ano 

calendário e os valores são repassados no ano posterior, chamado de ano de arrecadação, 

também é de incumbência de cada projeto a realização do chamamento público referente 

as destinações dirigidas realizadas pelas pessoas físicas oriundas da destinação do IR 

solidário. 

Diante do exposto, analisa-se de forma separada os valores projetados pelos 

projetos nos referidos anos do estudo. Assim, são descritas as instituições, apresentando 

seus projetos e seus respectivos valores aprovados pela comissão avaliadora do 

COMDICA. Contudo, ressalta-se que os projetos são vinculados no ano calendário para 

captação dos recursos do ano corrente por destinação do IR Solidário por depósito e no 

ano posterior, por DARF (Documento de Arrecadação de Receita Federal). Os valores 

projetados do ano de 2017 são apresentados no Quadro 4, os do ano de 2018 no Quadro 

5 e os de 2019, no Quadro 6.  

 
Quadro 3: Entidades, projetos e valores projetados para captação dos recursos do IR solidário no ano de 

2017/2018. 

Entidade Projeto Valor 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

APAE/SM 

Contratação e manutenção institucional R$ 89.822,50 

Aldeias Infantis SOS Brasil Dê Asas: Abrindo a porta para o futuro R$ 20.000,00 

Associação Amigos do Santa Maria Judô Judô – Inclusão Social Através do 

Esporte 

R$ 78.520,00 

Associação Bandeira Social  “Mudar” – Trilhando Caminhos Através 

do Judô 2017 

R$ 60.000,00 

Associação Colibri O Sabor de aprender R$ 16.500,00 

Associação de Cegos e Deficientes Visuais Feche os Olhos Abra o Coração R$ 10.000,00 

Associação Orquestrando Arte Identidade da Arte R$ 90.275,00 

Associação Riograndense de Equoterapia e 

Equilíbrio 

Meu Cavalo Amigo R$ 15.000,00 

Associação Esportiva e Recreativa Santos Santa 

Maria 

Futebol Social – Resgate da Cidadania R$ 100.000,00 

Banco da Esperança – Ação Social Esporte para todos R$ 56.000,00 
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Casa Maria – Amparo Assistencial a Pessoas 

Tratº Oncológico 

Respeito a Vida: Qualificando o 

Ambiente para melhor atender 

R$ 30.000,00 

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDEDICA 

Acolhendo e transportando potenciais  R$ 10.700,00 

Instituição Beneficente Lar de Miriam e Mãe 

Celita 

Recriando história de Vida R$ 25.000,00 

Instituto Pedagógico Social Tabor/Centro de 

Referência Familiar Recanto do Sol 

Manutenção Institucional - V R$ 29.069,30 

SAEMA – Sociedade Assistencial e Educativa 

Mãe Admirável 

Banda marcial – Som da vida R$ 100.000,00 

Sociedade Espírita Estudo e Caridade - Lar 

Joaquina 

Adequando espaço de convivência e 

fortalecendo vínculos 

R$ 169.862,80 

Turma do IQUE - Universidade Federal de 

Santa Maria  

Assistência, pesquisa e cidadania - 2017 R$ 150.000,00 

Total R$ 1.050.749,60 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS. 

 

A partir das informações apresentadas no Quadro 4, observa-se que 17 instituições 

sociais estiveram aptas a receber recursos da destinação dirigida do IR solidário. Destaca-

se a instituição Lar de Joaquina, com o projeto intitulado “adequando espaço de 

convivência e fortalecimento de vínculos” que assiste crianças e adolescentes de baixa 

renda e em situação de risco social, foi o que solicitou o valor mais expressivo para manter 

suas atividades, valor equivalente a R$ 169.862,80, no qual representou 16% do total de 

R$ 1.050.749,60. Em relação aos dados de 2018, o Quadro 5 apresenta os valores 

projetados pelos projetos sociais. 

 
Quadro 4: Entidades, projetos e valores projetados para captação dos recursos do IR solidário no ano de 

2018/2019. 

Entidade Projeto Valor 

Associação Social Esportiva e Recreativa Santos Futebol Social – Resgate da Cidadania 

II 

R$86.760,00 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM Turma do Ique:  Assistência, pesquisa e 

cidadania VII 

R$250.000,00 

Aldeias Infantis SOS Brasil – Santa Maria – RS Biblioteca S.O.S: investindo no futuro R$13.000,00 

Associação Amigos do Santa Maria Judô – 

AASMJ 

Judô – Inclusão Social através do 

Esporte 

R$56.400,00 

Associação Bandeira Social Mudar – Trilhando Caminhos Através 

do Judô – Certificação 2018 

R$50.000,00 

Associação Colibri Dança e Movimento R$55.055,00 

Associação de Cegos e Deficientes Visuais – 

ACDV 

Reeducação e Estimulação Visual de 

Crianças Deficientes Visuais 

R$5.000,00 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE/SM 

Contratação e Manutenção Institucional R$150.000,00 

Associação Espírita Francisco Spinelli Centro 

Educacional Meimei 

Semear Saberes para Formar Cidadãos. R$32.400,00 

Associação Orquestrando Arte Na ponta do pé R$50.000,00 

Associação Riograndense Equoterapia e 

Equilíbrio 

Meu Cavalo Amigo R$15.000,00 

Casa Maria – Amparo Assistencial a Pessoas em 

Tratamento Oncológico 

Qualificando o ambiente para melhor 

atender 

R$40.000,00 
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Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDEDICA –SM 

Acolhendo Potenciais R$10.000,00 

Instituição Beneficente Lar de Mirian e Mãe 

Celita 

Manutenção das Casas 1,2,3 e 4 R$28.530,56 

Projeto Nações em Ação Cuidado e Ensino como instrumento de 

viabilização de direitos 

R$15.000,00 

Sociedade Assistencial e Educativa Mãe 

Admirável – SAEMA 

Banda Marcial Som da Vida R$18.000,00 

Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de 

Joaquina 

Adequando espaço de convivência – 

fortalecendo vínculos  

R$40.970,00 

Associação Riograndense Equoterapia e 

Equilíbrio 

O esporte como fator inibidor da 

violencia - práticas da vida saudável 

R$15.000,00 

Total R$ 931.115,56 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS. 

 

Conforme Quadro 4, constata-se um acréscimo de apenas 1 projeto, comparado 

com o ano anterior, na relação de instituições habilitadas a captação de recursos. No ano 

de 2018, 18 instituições foram aprovadas e concorreram a recursos provenientes do IR 

solidário, com destaque para o expressivo valor de R$ 250.000,00, pedido pela UFSM 

(Universidade Federal de Santa Maria), que tem por objetivo estabelecer condições para 

a execução do projeto “Turma do IQUE”, que simbolizou 27% do total de R$ 931.115,56 

de valores aprovados. De forma complementar, a mesma análise foi realizada em relação 

aos valores do ano de 2019, cujos dados são apresentados no Quadro 5.  

 
Quadro 5: Entidades, projetos e valores projetados para captação dos recursos do IR solidário no ano de 

2019/2020. 

Entidade Projeto Valor 

Aldeias Infantis SOS Brasil Resinificando Vidas R$15.000,00 

Associação Amigos do Santa Maria Judô – 

AASMJ 

Judô – Inclusão Social Através do 

Esporte 

R$39.900,00 

Associação Bandeira Social “Mudar” – Trilhando Caminhos Através 

do Judô 

R$50.000,00 

Associação Colibri Dança e Movimento R$40.008,00 

Associação de Cegos e Deficientes Visuais – 

ACDV 

A inclusão da criança deficiente: além 

do braile 

R$7.200,00 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

– APAE/SM 

Eficiência, eficácia e efetividade R$120.000,00 

Associação Orquestrando Arte A arte do fazer R$48.500,00 

Associação Riograndense Equoterapia e 

Equilíbrio 

Meu Cavalo Amigo R$15.000,00 

Banco da Esperança – Ação Social Esporte e lazer 

 

R$32.000,00 

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDEDICA-SM 

Acolhendo e transportando potenciais V R$15.000,00 

Instituto Pedagógico Social TABOR/Centro de 

Referência Familiar Recanto do Sol 

Manutenção institucional VIII R$68.286,36 

Royale – Escola de Dança e Integração Social Dança cidadã R$136.800,00 

Sociedade Espírita Estudo e Caridade - Lar 

Joaquina 

Adequando espaço de convivência – 

fortalecendo vínculos  

R$74.000,00 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM Turma do IQUE: em frente R$200.000,00 
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Total R$ 861.694,36 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS. 

 

A partir das informações apresentadas no Quadro 5, observa-se que no ano de 

2019 houve uma queda no número de entidades aptas a projetar valores do IR solidário, 

reduzindo em 4 projetos a menos e consequentemente diminuindo o montante final 

projetado para R$ 861.694,36. Em relação a redução de projetos sociais, nota-se que 

projetos como: Associação Social Esportiva e Recreativa Santos; Associação Espírita 

Francisco Spinelli Centro Educacional Meimei; Casa Maria – Amparo Assistencial a 

Pessoas em Tratamento Oncológico; Instituição Beneficente Lar de Mirian e Mãe Celita; 

Projeto Nações em Ação e Sociedade Assistencial e Educativa Mãe Admirável – 

SAEMA, projetaram valores no ano de 2018 e 2017, porém em 2019, não participaram 

da captação de recursos do IR solidário, devido ao fato de não cumprirem as exigências 

estabelecidas em cada ano do certame.  

Ainda, em 2019, destaca-se novamente o projeto Turma do IQUE, coordenado 

pela UFSM, que estipulou um valor de R$200.000,00 para a manutenção de custos 

relacionados ao atendimento de crianças e adolescentes com câncer. Com bases nos 

valores aprovados, é oportuno apresentar a Tabela 1, com os valores arrecadados pelos 

devidos fundos, conforme dados repassados pelo Programa Municipal de Educação 

Fiscal. Os dados revelam os montantes finais de recursos projetados e os valores 

arrecadados do IR solidário nos anos de 2017, 2018 e 2019. 

 
Tabela 1: Comparativo entre o montante projetado e o valor arrecadado pelo IR solidário. 

Ano 

calendário 

Valor total dos 

projetos 

Valor total 

arrecadado do IR 

solidário ao FMDCA 

Valores 

disponibilizados via 

depósito  

Valores 

disponibilizados via 

DARF 

2017/2018 R$ 1.050.749,60 R$ 941.463,81 R$ 346.889,74 R$ 594.574,07 

2018/2019 R$ 931.115,56 R$ 1.050,735,07 R$ 325.891,08 R$ 724.843,99 

2019/2020 R$ 861.694.36 R$ 1.017,446,05 R$ 234.008,77 R$ 733.437,28 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao analisar os dados apresentados na Tabela 1, verifica-se que no ano de 2017, a 

arrecadação do IR solidário foi equivalente a R$ 1.150.777,96 para o COMDICA e 

COMID (Conselho Municipal do Idoso), no entanto o valor disponibilizado ao 

COMDICA foi o equivalente a R$ 941.463,81 para um total projetado de R$ 

1.050.749,60. Deste modo, verifica-se que a arrecadação foi em torno de 89,60% do 

montante projetado. Do valor arrecadado para o fundo da criança e adolescente, R$ 

346.889,74 foi de destinação dirigida, ou seja, de depósito bancário e R$ 594.574,07 foi 
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de DARF, em outras palavras, uma guia de recolhimento de tributos perante a Receita 

Federal do Brasil. 

Com relação aos valores do ano de 2018, a arrecadação foi o equivalente a R$ 

1.385.722,15, sendo repassado ao COMDICA o total de R$ 1.050.735,07, representando 

112,85% do projetado. Das cifras arrecadadas, R$ 325.891,08 deu-se via depósito 

bancário e R$ 724.843,99 foi proveniente de DARF. Por fim, a arrecadação de 2019, teve 

como montante final a quantia de R$ 1.368.043,16, sendo R$ 1.017.446,05 reais 

destinados ao fundo da criança e do adolescente, valor que representou 118,08% do valor 

projetado, deste valor, R$ 234.008,77 foi de depósito e R$ 733. 437, 28 repassado via 

DARF.  

Nota-se, que nos anos de 2018 e 2019, a arrecadação foi superior a projeção dos 

valores, nesses casos, são emitidos editais extras pelo COMDICA e são criados ao longo 

do ano subprojetos, para o repasse dos valores que foram arrecadados a mais. Ainda, 

salienta-se que devido a indisponibilidade de acesso aos valores encaminhados aos 

projetos sociais, nos referidos anos da pesquisa, não foi possível comparar os valores 

arrecadados com os valores disponibilizados a cada projeto. Com isto, analisou o perfil 

dos declarantes do IR, o qual corrobora com os valores arrecadados pelo FMDCA. 

 

Análise do perfil dos declarantes do IR solidário 

 

Ao verificar os projetos sociais e seus respectivos valores projetados para a 

manutenção de suas ações, percebeu-se que os critérios de destinação, são dos próprios 

contribuintes, visto que a própria pessoa física é quem escolhe em qual fundo/projeto de 

preferência encaminhará a sua destinação do IR Solidário. Diante do exposto, a presente 

seção passa analisar o perfil dos declarantes nos três anos de pesquisa, destaca-se que os 

dados foram obtidos via e-mail com o setor de Educação Fiscal da Receita Federal de 

Santa Maria/RS. Salienta-se ainda que os dados não possuem sigilo fiscal, porém não são 

informações públicas. 

O presente estudo, observou o gênero, faixa etária e município do declarante, e 

realizou um comparativo com a natureza da ocupação principal e com as doações nos 

referidos anos de pesquisa. O Gráfico 1, apresentou o gênero dos declarantes nos três anos 

de pesquisa. 
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Gráfico 1: Gênero dos declarantes nos anos de 2017, 2018 e 2019. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme o Gráfico 1, observa-se que no ano de 2017, houve um total de 505 

destinações, sendo 272 (54%) pessoas do gênero masculino, e 233 (46%) do gênero 

feminino. No ano de 2018, percebe-se que houve um total de 665 destinações, sendo 160 

destinações a mais que no ano anterior, no qual 359 (54%), são contribuintes do gênero 

masculino e 306 (46%) foram pessoas do gênero feminino.  

Em relação ao ano de 2019, houve um aumento no número de declarantes, 

passando a um total de 842 pessoas, divididos em 446 homens e 396 mulheres, 

representando 53% e 47% respectivamente. Por fim, percebe-se através dos dados 

supracitados, que a maioria dos contribuintes do IR solidário, são pessoas do gênero 

masculino, sempre com percentuais acima dos 50%, porém salienta-se que as pessoas do 

gênero feminino, vem destinando cada vez mais a cada ano que passa. Feita a descrição 

do fator gênero dos declarantes, coube analisar a faixa etária dos contribuintes, o qual 

constatou-se que parte significativa da amostra de declarantes possui idade superior a 50 

anos de vida, ademais, nos três anos de estudo o índice de contribuintes nessa faixa, 

superou a 60%, conforme Gráfico 2 a seguir: 

 
Gráfico 2: Faixa etária dos declarantes. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A partir dos dados apresentados no Gráfico 2, observa-se que em 2017, 66% dos 

contribuintes possuíam idade superior aos 50 anos, os outros 34% restante, foram 

54% 54% 53%

46% 46% 47%

2017 2018 2019

Genêro dos Declarantes

Sexo Masculino Sexo Feminino

2% 2% 3%

32% 35% 33%

66% 63% 64%

2017 2018 2019

Faixa Etária dos Declarantes

De 18 a 30 anos De 31 a 50 anos Acima de 50 anos

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 855



 

 

divididos em: 32% para pessoas com idade entre 31 a 50 anos e apenas 2% para pessoas 

com menos de 30 anos de idade. Com relação ao ano de 2018, dos 665 contribuintes, 417 

(63%) das pessoas tinham idade superior a 50 anos de idade. O restante eram 35% para 

pessoas com idade entre 31 a 50 anos e 2% para contribuintes entre 18 a 30 anos. 

E, por último, os dados do ano de 2019, percebe-se que o índice se manteve acima 

dos 60%, para pessoas com mais de 50 anos de vida e bem parecido com os anos 

anteriores para as faixas etárias de 31 a 50 anos e de 18 a 30 anos. Das 302 pessoas nessas 

faixas etárias, 275 se encontravam na média de 31 a 50 anos, no qual representou 33% e 

27 contribuintes com menos de 30 anos, cerca de 3% do montante final de 842 

contribuintes no ano.  

Percebe-se por meio dos dados apresentados no Gráfico 2, que pessoas com mais 

de 50 anos de vida, destinaram mais o seu IR solidário que outras faixas etárias do estudo, 

o que se suponha que pessoas nesse grupo, destinaram mais, devido sua estabilidade 

financeira. No tocante ao município dos declarantes do IR solidário, contatou-se que a 

grande maioria das pessoas, residem em Santa Maria, cidade pertencente ao estado do 

Rio Grande do Sul/RS, conforme detalha a Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Município dos declarantes nos anos de 2017, 2018 e 2019. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados apresentados no Gráfico 3, permite verificar que no ano de 2017, 444 

(88%) dos contribuintes, residiam em Santa Maria/RS e 61 (12%) das pessoas moravam 

fora da zona central do estado.  Da mesma forma, é possível observar que no ano de 2018, 

das 655 pessoas que destinaram seus impostos, foi identificado que 604 (97%) pessoas 

eram residentes do município, e somente 61 (9%) das que destinaram moravam em outras 

regiões do estado. Em relação ao ano de 2019, o número de declarantes aumentou para 

842 pessoas, sendo 731 (87%) contribuintes moradores de Santa Maria/RS e 111 (13%) 

moradores de outras localidades do RS. Identificados o gênero, faixa etária e município 

dos contribuintes, a presente seção passa analisar as doações nos referidos anos do estudo. 

Nesse sentido, a presente seção passa a examinar as destinações feitas pelos contribuintes 

88% 91% 87%

12% 9% 13%

2017 2018 2019

Município dos Declarantes

Santa Maria/RS Outras localidades
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nos anos de 2017, 2018 e 2019. Os valores analisados foram separados em doações de até 

R$ 1.000,00, de R$ 1.001,00 até R$ 2.000,00 e acima de R$ 2.001,00. Os valores 

destinados do ano de 2017, 2018 e 2019 foram expostos no Gráfico 4. 

  

Gráfico 4: Doações dos declarantes nos anos de 2017, 2018 e 2019. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

  

Pode-se observar pelo Gráfico 4 que as destinações de até R$ 1.000,00 foram as 

que mais aconteceram nos três anos de estudo, sempre com índice superior aos 50%. Com 

relação as análises individualizadas em anos, nota-se que em 2017, 60% destinaram até 

R$ 1.000,00. Das 305 pessoas que destinaram estes valores, 60% repassaram aos fundos 

valores abaixo de R$ 500,00 e 40% destinaram valores acima de R$ 501,00. 

Com relação ao ano de 2018, 59% destinaram valores até R$ 1.000,00, 26% 

doaram até R$ 2.000,00 e cerca de 15% transferiram doações superiores a R$ 2.000,00. 

Dos valores acima de R$ 2.000,00 cabe ressaltar a contribuição de R$ 21.000,00, no qual 

contribui para alavancar o montante final. Para 2019, os valores em percentuais se 

mantiveram parecidos, cabe salientar as doações acima de R$ 2.000,00, no qual aumentou 

cerca de 10% comparado com os anos anteriores. Dos 802 contribuintes do ano de 2019, 

202 pessoas doaram valores entre R$ 2.000,00 a R$ 16.000,00, representando 24% dos 

contribuintes. Ainda, a presente seção faz um comparativo entre as ocupações que 

destinaram e seus valores doados, nos respectivos anos do estudo, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2: Comparativo entre ocupação e valor doado. 

Ano  Ocupação Principal 

N° de 

Contribuintes da 

Ocupação 

Valor Doado de IR 

Solidário pela 

Ocupação  

2017 Servidor público 70 contribuintes R$103.275,75 

2018 
Empregado setor privado (exceto inst. 

Financeiras)  

76 contribuintes R$58.359,58 

2019 Profissional liberal s/ vínculo de emprego 88 contribuintes R$186.469,82 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Conforme Tabela 3, destaca-se que ano de 2017 a ocupação principal de servidor 

público de autarquia federal, no qual 70 contribuintes destinaram R$ 103.275,75 reais. 

60% 59% 54%

25% 26% 22%15% 15% 24%

2017 2018 2019

Média das Doações dos Declarantes

Até R$ 1.000,00 De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 Acima de R$ 2.001,00
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Com relação a 2018, cabe ressaltar a ocupação empregado do setor privado (exceto de 

instituições financeiras), que destinaram um total de R$ 58.359,58 reais entre 76 

contribuintes. E com relação ao ano de 2019, a ocupação de profissional autônomo ou 

liberal sem vínculo de emprego através de 88 doadores destinou R$ 186.469,82 reais. Por 

fim, após estudo das exigências e dos requisitos para cadastramento dos projetos sociais 

nos respectivos conselho e fundos, verificação dos valores projetados pelas instituições 

para a manutenção de seus projetos sociais, análise dos perfis dos declarantes nos 

respectivos anos, o presente estudo passa examinar a prestação de contas entre projetos 

sociais e seus órgãos fiscalizadores. 

 

 

Prestação de contas. 

 

No que se refere a prestação de contas, a mesma é regulamentada pela Lei n° 

13.019/2014, legislação considerada como marco regulatório do Terceiro Setor, no qual 

estabeleceu um regime jurídico de parcerias entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil (BRASIL, 2014). A Lei n° 13.019/2014 alterou a Lei n° 

9.790/1999, e assim institui novas exigências relacionadas às parcerias e definiu novas 

diretrizes para política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da 

sociedade civil. Além disso, o município de Santa Maria/RS segue também as 

obrigatoriedades do Decreto Municipal n° 35 de 23 de janeiro de 2017, onde todos os 

controles internos (documentos contábeis e aspectos financeiros) da PMSM relacionados 

as parcerias são regidos por essas legislações. 

Visando o entendimento da prestação de contas, foi aplicada uma entrevista 

semiestruturada a duas servidoras públicas da PMSM, primeiramente a entrevista foi 

encaminhada a coordenadora da educação fiscal do município, denominada de 

respondente 1 e posteriormente a mesma entrevista foi aplicada a uma servidora da SMDS 

(Secretaria do Município de Desenvolvimento Social), denominada de respondente 2. 

Com relação a prestação de contas, antes e após o projeto receber recursos do IR solidário, 

as respondentes, não consideram o processo de receber recursos, uma etapa dificultosa, 

visto que as instituições sociais passam previamente pelo COMDICA, órgão que aprova 

apenas projetos sociais que tenham a escrituração de acordo com os princípios 

fundamentais da contabilidade, conforme norteia o art. 33 da Lei n° 13.019/2014.  

Porém a respondente 2, considera um problema a prestação de contas após o 

projeto receber os recursos, pois existe uma grande dificuldade em ter uma prestação de 
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contas transparente dos valores recebidos, devido ao fato de muitas instituições nunca 

terem realizado parcerias com o setor público, no qual torna o processo extremamente 

demorado. Ainda, a respondente 2, listou como problema mais recorrente, o não 

cumprimento do plano de trabalho elaborado pelo próprio projeto social, no qual o 

cronograma de recursos do projeto não é cumprido da forma que foi planejada.  

Outa dificuldade, mencionada pela respondente 2, foi a comprovação das 

movimentações bancárias do projeto. Toda saída de valores deve possuir documentos 

fiscais para comprovar o pagamento dos gastos, porém, a grande maioria dos projetos não 

apresentam todas as notas fiscais equivalentes a todas as despesas, e com isso ao final dos 

projetos, os mesmos são obrigados a devolverem os valores que não possuem a devida 

comprovação da transação comercial. Por fim, ainda nas palavras da respondente 2, a 

mesma salienta que existe também uma grande complexidade dos projetos sociais 

entenderem os prazos para utilização dos recursos, ou seja, os projetos só podem pagar 

despesas proporcionais aos dias de vigência e esse cálculo de proporcionalidade gera 

bastante dificuldade na prestação de contas. 

Com relação aos documentos necessários para a prestação de contas e os períodos 

do ano no qual foram realizadas as mesmas. A respondente 1, informa que todas as 

parcerias realizadas entre o município, prestaram contas de forma parcial, ou seja, todo 

mês foi realizado um acompanhamento dos gastos e também uma prestação final, ao qual 

aconteceu 90 dias após o término da parceria, onde a instituição social, apresentou todos 

os documentos com os valores gastos conforme o plano de trabalho do projeto. Do mesmo 

modo, cada projeto social apresentou durante a prestação de contas os relatórios 

qualitativo e quantitativo das atividades realizadas, extrato bancário da conta exclusiva 

do projeto e todas as notas fiscais, e demais comprovantes de gastos. Em suma, quanto a 

ocorrência e evolução das prestações de contas entre os projetos sociais e a PMSM, o 

setor de fiscalização da prefeitura, considera que as prestações evoluíram, principalmente 

após a vigência da Lei n° 13.019/2014). Porém ressalta que quanto maior o interesse das 

instituições sociais em compreender as legislações, os termos (fomento ou colaboração), 

as parcerias e as prestações tendem a serem mais organizadas e transparentes. 

 

CONCLUSÕES  

 

O contribuinte ao destinar um percentual do seu IR, denominado de IR solidário, 

realiza um ato de generosidade social com o indivíduo. Ao deixar, em Santa Maria/RS, 

parte do tributo que seria recolhido integralmente aos cofres da União, impacta de forma 
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benéfica o futuro de inúmeras crianças e adolescentes em instabilidade social e que, na 

maioria das vezes, não possuem seus direitos constitucionais defendidos e protegidos. 

Contudo, os resultados encontrados para responder ao primeiro objetivo específico, tem-

se as exigências e os requisitos impostos pelo COMDICA, constatou-se que para os 

projetos sociais receberem recursos oriundos do IR, os mesmos devem estar em 

conformidade com as legislações vigentes e cumprirem uma série de etapas do processo 

de obtenção do certificado de autorização de captação de recursos financeiros do 

FMDCA. Cada instituição social deve estabelecer o objetivo principal e plano de trabalho 

do projeto, para que assim possam participar dos editais e cumprir integralmente os 

requisitos/exigências impostas em cada ano de certame. 

O segundo objetivo específico visou levantar os valores projetados pelos projetos 

sociais, o qual foram tabulados os dados disponíveis no site oficial da PMSM, onde os 

mesmos foram analisados de forma descritiva e segregados conforme o ano de sua 

aprovação. Notou-se um grande número de projetos sociais aprovados nos três anos de 

estudo e um expressivo valor de arrecadação do imposto. Ao comparar a projeção versus 

arrecadação, analisou-se que em 2017 ficou em 89,60% do montante final, em 2018, 

112,85% e em 2019, cerca de 118,08% do valor previsto. Um fator positivo nesta análise 

foi de que a cada ano, a destinação de IR aos projetos vem em ascensão, possibilitando o 

benefício a inúmeras crianças e adolescentes. 

Em resposta ao terceiro objetivo específico, identificou-se o perfil dos declarantes 

que destinaram o IR solidário, através do efetivo exame da ocupação principal, localidade, 

faixa etária e valores doados. Contatou-se que a grande maioria dos declarantes são 

pessoas do gênero masculino, residentes do município de Santa Maria/RS, com idade 

igual ou superior aos 50 anos de vida. Ainda, percebeu-se um número expressivo de 

contribuintes com destinações de até R$ 1.000,00, sendo 60% das contribuições em cada 

ano do estudo. 

Com relação ao quarto objetivo específico, sobre a ocorrência das prestações de 

contas entre os projetos sociais e a PMSM, notou-se que com o advento da Lei n° 

13.019/2014, chamada de marco regulatório do Terceiro Setor, as prestações ficaram mais 

estruturadas. Para o setor responsável por essa seara junto a PMSM, legalmente vem 

ocorrendo uma melhora no processo de prestação de contas, mas reforça que conforme o 

comprometimento e conhecimento de cada projeto perante legislação supracitada, a 

tendência é que as prestações de contas tornem ainda mais transparentes e claras.   
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Todavia, com base nos resultados dos objetivos específicos apresentados, pode-se 

responder ao objetivo principal e a problemática em questão que perfaz a quais os critérios 

de destinação do IR solidário em relação aos valores arrecadados e distribuídos entre os 

anos de 2017 a 2019, através da apuração dos requisitos impostos pelo COMDICA, para 

vinculação e aprovação dos projetos sociais a obtenção de recursos, verificação da relação 

de projetos sociais aptos a receberem destinações e seus respectivos valores projetados, 

que são necessários para manutenção de suas atividades em cada entidade. Além disso, 

analisou-se o perfil dos declarantes nos referidos anos da pesquisa e investigou-se a 

ocorrência da prestação de contas feitas pelos projetos sociais após receberem os recursos 

originários do IR solidário. 

Com a realização desta pesquisa, percebeu-se a importância da destinação do IR 

solidário, pois auxilia de forma significativa projetos sociais voltados a 

crianças/adolescentes em estado de vulnerabilidade e que os órgãos responsáveis 

(PMSM, FMDCA e COMDICA), são fundamentais para a correta vinculação e aplicação 

dos recursos públicos e pelo cumprimento dos direitos constitucionalmente previstos. 

Como limitações para realização deste estudo, destaca-se as informações 

privilegiadas que não foram repassadas pelo COMDICA, devido ao sigilo fiscal e ainda, 

a não verificação dos valores disponibilizados aos projetos sociais, tendo em vista que as 

parcerias e os valores repassados entre os projetos e o Fundo Municipal não estavam 

disponíveis no Portal de Transparência do Município, por ainda não possuírem controles 

internos voltados a essas informações.  E como perspectivas futuras, este trabalho 

objetiva expandir espaço para futuras pesquisas relacionadas ao tema em diversos 

projetos sociais e demais fundos, como exemplo o do Fundo do Idoso, ainda, destacar o 

papel da contabilidade nesse processo, e contribuir com a sociedade no enfoque da 

destinação do Imposto de Renda solidário. Tais pesquisas podem contribuir para 

evidenciar a relevância do IR solidário para sociedade e mostrar facilitadores e/ou 

dificultadores, tanto na ótica do projeto social, como da dos órgãos reguladores. 
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CAPÍTULO 55 
 

CONTABILIDADE E AS PRÁTICAS GERENCIAIS: UM 
ESTUDO NAS INDÚSTRIAS DO SETOR CALÇADISTA 
DO RIO GRANDE DO SUL 

 
Leidiane de Lima Rossine, Lucas Almeida dos Santos, Pablo dos Santos 
Feltrin, Daniele de Oliveira Bertagnolli, Fabiano Teixeira e Jaqueline 
Carla Guse 

 
RESUMO: Devido ao mercado cada vez mais competitivo e dinâmico é 
importante que os gestores possam ter informações que sejam relevantes e 
precisas para o processo decisório e para isso a contabilidade gerencial 
proporciona estas informações, sendo elas tempestivas e confiáveis para a 
execução de suas atividades e gestão empresarial. Neste sentido, este estudo 
que teve como objetivo analisar como as práticas de contabilidade gerencial 
podem auxiliar as indústrias do setor calçadista do Rio Grande do Sul, 
apresenta-se como uma pesquisa Survey, classificada metodologicamente 
como qualitativa, descritiva, explicativa e bibliográfica, tendo seus dados 
coletados por meio de questionário eletrônico aplicado a 10 indústrias do 
ramo calçadista via e-mail. Dentre os principais resultados encontrados, 
percebeu-se que a formação dos gestores está atrelada a contabilidade, os 
quais, em sua maioria, ocupam cargos variados ramificados da ciência 
contábil. Quanto as indústrias participantes, pode-se destacar que a maioria 
destas estão a mais de seis anos no mercado, sendo este cenário de atuação 
considerado competitivo. Vale destacar que os gestores consideram a 
contabilidade como importante ferramenta na geração de informação para o 
processo decisório e que dentre as práticas contábeis utilizadas, estas 
tendem a uma maior adesão pelas relacionadas a custos, controle financeiro 
e avaliação de desempenho. 
 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 865



INTRODUÇÃO 

O mercado cada vez mais competitivo e dinâmico exige das organizações a 

incorporação de métodos e técnicas eficientes de gestão, as empresas precisam buscar por 

estratégias que as auxiliem na manutenção das suas atividades e proporcionem 

informações úteis no processo decisório e um planejamento adequado para enfrentar os 

desafios (FILHO, 2017). 

No setor calçadista, a gestão da indústria, assim como dos demais setores, precisa 

estar preparada para enfrentar as frequentes mudanças na sua esfera de atuação 

(OLESIAK, et. al., 2019). De acordo com a Abicalçados (2020) (Associação Brasileira 

de Indústria de Calçados), já no primeiro bimestre deste ano, foram embarcados 23 

milhões de pares, que geraram US$ 166,7 milhões, quedas tanto em volume (-10,7%) 

quanto em receita (-8,5%) na relação com igual período do ano passado. Segregando 

apenas o mês de fevereiro, foram remetidos ao exterior 10,6 milhões de pares por US$ 

75,2 milhões, quedas de 3,3% em pares e de 10% em faturamento em relação ao mês dois 

de 2019. 

Sob este viés, a contabilidade torna-se uma ferramenta necessária para as 

empresas, uma vez que por meio de suas práticas auxilia no controle do patrimônio e 

contribui para seu sucesso e crescimento, além de propositar o reconhecimento da 

situação econômico-financeira da instituição, ajudando no processo decisório e na sua 

gestão (NASCIMENTO; ROSA, 2015). Segundo Anthony e Govindarajan (2006), a 

contabilidade gerencial auxilia para o alcance dos objetivos estratégicos, pois subsidia 

com informações o processo de gestão das empresas. 

Para Filipine et al. (2018) as práticas da contabilidade gerencial podem ser 

compreendidas como produtos do processo de informação financeira e operacional de 

uma organização. Esse ramo da contabilidade utiliza técnicas e procedimentos focando 

nas funções de gestão, mensuração e tomada de decisão das organizações. Para Horngren, 

Sundem e Stratton (2004, p. 8), “os gestores beneficiam-se quando a contabilidade 

fornece informações que os ajudam a planejar e a controlar as operações da organização” 

e que a contabilidade gerencial “compreende uma série de atividades em um ciclo de 

planejamento e controle”. 

Dentre as práticas da contabilidade gerencial, Abdel-Kader e Luther (2008) 

salientam as mais tradicionais que compreendem a análise financeira de estoques, do 

fluxo de caixa e do preço de vendas, o cálculo da margem de contribuição e de lucro, as 
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medidas de avaliação de desempenho financeiras e o orçamento para planejamento e 

controle de custos, dentre outros, cujo foco está direcionado à determinação dos custos e 

controle financeiro, bem como a geração de informações para fins de planejamento e 

controle. No entanto, existem também as práticas mais modernas, que na concepção de 

Leite, Diehi e Manvailer (2015) estão voltadas para o custeio e a orçamentação baseados 

em atividades, as medidas não financeiras de desempenho e a gestão inter organizacional 

de custos, focadas na redução de desperdícios de recursos do processo operacional e na 

criação de valor por meio do uso eficaz dos recursos que auxiliam diretamente no 

processo decisório e gestão empresarial. 

Tendo em vista o tema relacionado às práticas da contabilidade gerencial como 

base para o processo decisório e gestão empresarial, a presente pesquisa tem como 

objetivo geral analisar como as práticas da contabilidade gerencial podem auxiliar as 

Indústrias do Setor Calçadista do Rio Grande do Sul na geração de informações para o 

processo decisório. Como objetivos específicos tem-se os seguintes: Identificar as 

características estruturais das indústrias do setor calçadista participantes; identificar o 

conhecimento e utilização acerca das práticas de contabilidade gerencial pelas indústrias 

deste estudo; averiguar a possível contribuição das práticas da contabilidade gerencial 

quanto a geração de informação para o processo decisório 

Sob este viés, justifica-se a presente pesquisa devido a contabilidade gerencial ser 

uma importante ferramenta de suporte ao processo de gestão das organizações, 

ultrapassando as práticas da contabilidade financeira. Com as corriqueiras mudanças 

ocorridas nas organizações trazendo novos desafios é necessário se munir de informações 

uteis e relevantes, que auxiliem o administrador de maneira precisa para o controle, 

planejamento e tomada de decisão, sendo esta uma parte integrante dos sistemas de 

controles gerenciais, objetivando fornecer informações aos gestores para a tomada de 

decisão e ainda assegurar a utilização dos recursos de acordo com o desejado (SOUTES, 

2006; ALMEIDA et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2013).  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste tópico será realizada a revisão da literatura referente a temática abordada, 

com o objetivo de embasar os objetivos traçados e possibilitar responder a problemática 

estabelecida.  
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Contabilidade Gerencial 

 

A contabilidade possui a finalidade de suprir os usuários de uma organização com 

o maior número possível de informações, e com isto auxiliar no processo decisório, com 

o embasamento adequado e pertinente da real situação da empresa. Para atender os 

gestores, a contabilidade gerencial possui uma maior consistência no fornecimento destas 

informações, pelo fato de constituir-se de um banco de dados das movimentações 

financeiras e econômicas da organização. Tendo como base estas informações os gestores 

podem avaliar o andamento do seu negócio, podendo ainda verificar situações negativas 

e intervindo em favor dos seus objetivos, aumentando a sua possibilidade de sucesso 

(GOMES, CRUZ, 2013). 

Nesta esteira de pensamento, Padoveze (2010) divide a contabilidade em duas 

vertentes, uma sendo a contabilidade financeira e a outra como contabilidade gerencial. 

A contabilidade financeira visa atender as necessidades dos usuários externos a partir da 

elaboração dos demonstrativos financeiros, enquanto a gerencial presta informações que 

descrevem as atividades dentro da organização. Desta forma a contabilidade gerencial se 

torna muito eficaz para a gestão empresarial, pois a partir das informações geradas por 

ela torna-se mais estratégico o gerenciamento da empresa. 

Padoveze (2010) destaca que a contabilidade financeira e gerencial, foram 

desenvolvidas para atender as mais diversas finalidades e para diferentes usuários. Com 

o intuito de simplificar esse entendimento o quadro 01 traz algumas características básicas 

que destacam a diferenciação delas tanto no campo de atuação, público-alvo, tipos de 

informação, entre outros aspectos. 

 

Quadro 01: Características básicas da contabilidade financeira e gerencial  
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Fonte: ATKINSON et al. (2000 p. 38). 

 

No Quadro 01 foram destacadas as características básicas das contabilidades 

financeira e gerencial, a partir deste quadro fica clara a função de cada uma, além do 

público-alvo e o tipo de informação. Segundo Atkinson et al. (2000) a contabilidade 

gerencial pode auxiliar através das informações geradas os funcionários na melhoria de 

qualidade das operações, na redução de custos operacionais e ainda adequar as operações 

as necessidades dos clientes. 

Sob esta esteira de pensamento, os princípios de contabilidade gerencial 

diferentemente da contabilidade financeira, não seguem regras de órgãos 

regulamentadores, e são utilizadas de forma rotineira para auxiliar um grupo de pessoas 

(ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2006; GUERREIRO, PEREIRA, FREZATTI, 2008). 

Complementando, Ricardino (2005) ressalta ainda que não existe um padrão ou modelo 

único de gestão empresarial, mas sim a possibilidade de gerar informações que se 

encaixem de maneira efetiva e variável aos processos decisórios de cada administrador. 

Na concepção dos pesquisadores da área, não há uma data precisa do surgimento 

da contabilidade. No entanto, esta vem passando por um contínuo processo de 

transformação, uma vez que sua utilização não se encontra apenas por demonstrar a 

situação financeira e econômica das instituições e sim auxiliar nos processos de tomadas 

de decisões. Nesse cenário, o profissional contábil traz a interpretação das informações 

disponíveis, com o intuito de que os gestores possam entender seus significados (CAMIN 

et al., 2014). 

Neste sentido, sendo necessária a qualquer tipo de organização a contabilidade 

gerencial deve apurar dados reais com transparência, fidelidade e em tempo hábil para 
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que sirvam de base nos processos organizacionais. O foco da contabilidade gerencial são 

os usuários internos, que se baseiam nas informações obtidas para o processo de 

planejamento, controle das operações e para as tomadas de decisões (SILVA, 

OLIVEIRA, 2007). 

Noutra concepção, a contabilidade gerencial de acordo com Padoveze (2010) é 

um processo de análise capaz de preparar, identificar, mensurar, interpretar, acumular e 

transmitir informações financeiras, uteis para o planejamento, avaliação e controle dentro 

das organizações. Essas informações tornam-se cada vez mais importantes para as 

organizações, pois é a partir delas que a empresa atua frente ao mercado cada dia mais 

competitivo. 

Assim, o Quadro 02 traz as funções de informações gerenciais, que de acordo com 

Atkinson et al. (2000), este aponta como funções o controle operacional, o custeio do 

produto e do cliente, controle administrativo e controle estratégico.  

 

Quadro 02: Funções da Informação Gerencial 

 
Fonte: ATKINSON et al (2000). 

 

Ainda, no Quadro 02 tem-se exposto cada função operacional que a contabilidade 

gerencial aborda, bem como a utilização de informações úteis, como fornecer feedback, 

mensurar custos, informações de desempenho de gerentes e o financeiro (ATKINSON et 

al., 2000).  

De forma abrangente, a contabilidade gerencial abastece o sistema de informação 

das organizações no sentido de auxiliar no processo de controle, coordenação e 

planejamento, visto que, é por meio deste sistema de informações que as organizações 

analisam a respeito da aplicação de recursos e a avaliação dos resultados obtidos. Alguns 

estudos relacionados a utilização da contabilidade gerencial destacam os benefícios 

trazidos, como por exemplo a decisão da precificação dos produtos, o planejamento e o 

controle dos custos, a análise de lucratividade por produto, análise dos níveis de atividade 

para o alcance de metas a elaboração dos orçamentos (ATKINSON et al. 2000, 

GARRISON; NOREEN; BREWER, 2013; BHIMANI et al. 2015). 
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Para Ricardino (2005) a contabilidade gerencial está voltada exclusiva e 

unicamente para administração das organizações, procurando suprir de informações uteis 

no processo decisório. Porém, ao analisar o cerne da contabilidade gerencial, 

compreende-se que esta não deve ser resumida apenas ao processo decisório pois, uma 

vez que possibilita outras informações tempestivas, além de promover ações de comparar 

o desempenho esperado com o real, proteger os ativos da empresa, pensar e planejar a 

administração tributária, dentre outras. 

Por fim, de acordo com Jones, Ribeiro e Silva (2009), torna-se importante 

salientar que para as organizações se manterem no mercado de maneira competitiva, o 

constante aperfeiçoamento e a atualização do sistema de informações, a utilização de 

ferramentas tradicionais e modernas de controle e análise, além de subsídios necessários 

para a processo de tomada de decisões e avaliação de desempenho. Para isso, é relevante 

e preciso que estas utilizem-se de práticas que as auxiliem no dia a dia de suas atividades 

operacionais e tornem o processo de decisão mais eficaz. Desta forma, no próximo tópico 

será abordado as práticas da contabilidade gerencial. 

 

Práticas da Contabilidade Gerencial 

 

A contabilidade gerencial, busca por meio de suas técnicas manter um controle 

permanente do patrimônio, fazendo o estudo, o registro e a interpretação dos fatos 

econômicos e financeiros ocorridos e que afetam a situação patrimonial da empresa, o 

que pode ser demonstrado a partir das demonstrações contábeis e relatórios específicos. 

Na percepção de Alves, Prado e Moraes (2012), esta se torna cada vez mais eficaz 

desenvolvendo ferramentas compatíveis com as necessidades de informações. 

A contabilidade gerencial busca exercer suas funções, auxiliando na tomada de 

decisão e no atingimento dos objetivos organizacionais; os gestores utilizam mecanismos 

que auxiliam de forma preventiva, isso agrega valor aos clientes (ATKINSON, et al., 

2000; MORAIS; COELHO; HOLANDA, 2014). 

O papel das práticas de contabilidade gerencial é auxiliar a definir objetivos, gerir 

a organização de pessoas, controlar o desempenho das atividades e avaliar o desempenho 

da organização (MAXIMIANO, 2000). Corroborando Maia (2008), afirma que as 

práticas de contabilidade gerencial fazem parte do dia a dia das organizações, 

contemplando o capital intelectual, o departamento financeiro, mercadológico e de 

produção. Já as ferramentas de contabilidade gerencial, são consideradas como 
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instrumentos de gestão, e são sistemas que auxiliam os profissionais contábeis no 

exercício de suas atribuições (SOUTES, 2006).  

De acordo com a International Federation of Accountants (IFAC) em março de 

1998, foi divulgado um pronunciamento que visava descrever o campo da atividade 

organizacional da contabilidade gerencial, criando um documento que foi estruturado de 

forma conceitual, apresentava os objetivos, tarefas e parâmetros. Esse pronunciamento 

foi intitulado International Management Accounting Practice 1 (IMAP 1), tendo dentre 

as principais contribuições os relatos da evolução e das mudanças na contabilidade 

gerencial, assim como as definições dos quatro estágios evolutivos. 

Ainda de acordo com o IMAP 1 (IFAC, 1998), foi de forma gradual a passagem 

de um estágio para o outro, cada estágio representou uma adequação para cada novo 

conjunto de condições apresentadas as organizações. Para que houvesse uma melhor 

adaptação ao novo conjunto de condições se fez necessária uma combinação do velho 

com o novo, sendo que o velho passou por remodelações para que se encaixasse ao novo. 

 

Quadro 03 - O foco de atuação de cada estágio. 

 
Fonte: Adaptado pela autora com base em Grande e Beuren (2011), Freitas et al. (2018). 

 

Conforme exposto no Quadro 03 percebe-se a descrição de cada estágio. Assim, 

no estágio 1 destaca-se a tecnologia de produção que era relativamente simples, os custos 

com mão de obra e materiais eram facilmente identificados. No estágio 2 o foco mudou 

para o planejamento e controle gerencial das manufaturas e para a administração interna, 

a contabilidade gerencial era utilizada somente quando desvios ocorriam. No estágio 3, o 

objetivo era reduzir os desperdícios de recursos no processo operacional, além de ser 

marcado pelo aumento da competição, e desenvolvimento tecnológico. Quanto ao estágio 

4, este teve ênfase no uso eficaz dos recursos, para promover a criação de valor, 

enfatizando os avanços sem precedentes em manufaturas e tecnologia de processamento 

das informações (ABDEL-KADER, LUTHER, 2008; LEITE, DIEHI, 
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MANVAILER,2015). O estágio 5 teve seu surgimento a partir do ano 2000 e segundo 

estudos realizados por Freitas et al. (2018), este estágio consiste na abordagem de alguns 

sistemas de gestão. 

No Quadro 04 apresenta os cinco estágios evolutivos das práticas de contabilidade 

gerencial, onde as práticas são divididas em quatro grupos sendo eles: relativas a custos 

e controle financeiro, relativas à avaliação de desempenho, relativas a planejamento e 

orçamento e relativos ao sistema de geração de valor nesses quatro grupos observando-se 

assim cada uma das ferramentas utilizadas e o seu estágio evolutivo conforme Quadro 04. 

 

Quadro 04: Práticas de contabilidade gerencial. 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 873



 
Fonte: Adaptado pela autora com base em Almeida e Calado (2018) e Frezatti (2006). 

 

Ainda no Quadro 04, apresenta-se um rol de 35 práticas de contabilidade 

gerencial. Estas práticas vão das mais tradicionais (estágios 1 e 2) até as mais modernas 

(estágios 3,4 e 5). De acordo com Almeida e Callado (2018), as práticas relacionadas a 

custos e ao controle financeiro tanto as tradicionais quanto as mais modernas são 

consideradas imprescindíveis para a eficácia gerencial, pois tem um potencial informativo 

imprescindível. No que se refere as práticas de contabilidade gerencial utilizadas para a 

Práticas de Contabilidade Gerencial 1° 2° 3° 4° 5° 

Modelos de Controle de Estoque X

Análise Financeira dos estoques X

Análise dos preços de venda X

Cálculo do custo unitário X

Separação entre os custos fixos e variáveis X

Métodos de apropriação dos Custos X

Cálculo da margem de contribuição X

Cálculo da margem de Lucro X

Avaliação do custo da qualidade do produto X

Metodologia do custo-meta X

Custeio baseado em atividade X

Preço de transferência X

Gestão Inter organizacional de custos X

Open Book Accounting X

Análise de custo/volume/lucro X

Análise de lucratividade do produto X

Análise de lucratividade por cliente X

Análise do fluxo de caixa X

Medidas não financeira de processos internos X

Medidas não financeira relacionadas aos empregados X

Medidas não financeiras relacionadas aos clientes X

Análise dos pontos fortes e fracos dos concorrentes X

Benchmarking X

Análise da cadeia de valor X

Análise do ciclo de vida do produto X

Orçamento para controle de custos X

Orçamento para planejamento X

Orçamento flexível X

Previsão de longo prazo X

Orçamento base zero X

Orçamento baseado em atividades X

Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) X

Economic value added (EVA) X

Balanced scorecard (BSC) X

Activity based management (ABM) X

Estágios Evolutivos de Contabilidade Gerencial

Relativas à custos e Controle Financeiro

Relativas à avaliação de desempenho

Relativas à Planejamento e Orçamentos

Relativos ao sistema de Gestão de Valor
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avaliação de desempenho, segregadas em tradicionais e modernas; há a predominância 

do uso dos indicadores financeiros principalmente as de lucratividade. Segundo os 

autores, as práticas relativas à planejamento e orçamentos são importantes para o processo 

de controle gerencial das organizações, e tem a finalidade de avaliar desempenho e 

motivar gerentes. O estágio 5, relativo ao sistema de gestão de valor é defendido por 

Frezati (2006) e Padoveze (2010) e se deu início nos anos 2000, sendo estágio atual da 

contabilidade gerencial.  

Sob esta esteira de pensamento, a Contabilidade Gerencial utiliza um conjunto de 

técnicas e procedimentos formando um sistema de informações gerenciais, fornecendo 

informações relevantes aos gestores, contribuindo assim para o processo decisório além 

de maximizar os recursos disponíveis e o resultado econômico-financeiro. Conforme 

Bazzi (2015), a contabilidade gerencial é o ramo da Ciência Contábil que usa 

procedimentos e técnicas com destaque as funções de gestão, decisão, mensuração e 

tomadas de decisão. 

No Quadro 05, Soutes (2006) esquematizou uma divisão um pouco diferente além 

de dividir de acordo com os estágios evolutivos, também dividiu em foco, métodos de 

sistema e custeio, métodos de mensuração e avaliação de medidas de desempenho e 

filosofias e modelos de gestão. 

 

Quadro 05: Segregação dos artefatos da contabilidade gerencial por estágio evolutivo. 
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Fonte: SOUTES (2006) adaptado por Grande, Bauer (2011). 

 

Ainda no Quadro 05 Soutes (2008), tem-se a classificação das práticas contábeis 

de acordo com os métodos de sistemas de custeio, métodos de avaliação e mensuração de 

medidas de desempenho e filosofias e modelos de gestão, além de abordar as várias 

ferramentas de contabilidade gerencial utilizadas sendo elas tradicionais e modernas, e a 

sua distribuição de acordo com os quatro estágios evolutivos descritos pelo IMAP 1. 

Destarte, as ferramentas de contabilidade gerencial são inúmeras. De acordo com 

Davila e Foster (2007), estas são utilizadas pelas empresas e não seguem um padrão de 

utilização, pois são adequadas conforme as necessidades organizacionais. Essas 

adequações das ferramentas de contabilidade gerencial visam auxiliar na gestão 

empresarial e minimizar os riscos nos processos decisórios. Nesse sentido, Widener 

(2004), complementa dizendo que a variação do sistema de controle gerencial decorre das 

necessidades organizacionais, sendo esta estrutura estabelecida com o objetivo de auxiliar 

os gestores no alcance de metas, sem modelos pré-definidos, e sendo influenciado pelo 

contexto atual. 

 

METODOLOGIA 

 

1° Estágio 2º Estágio 3º Estágio 4º Estágio

Foco
Determinação do custo e 

controle financeiro.

Informações para 

controle e planejamento.

Redução de perdas de 

recursos no processo 

operacional

Criação de valor através 

do uso efetivo dos 

recursos

Custeio por absorção; Preço de transferência;
Custeio Baseado em 

Atividade (ABC);

Custeio Variável; Moeda constante;
Custeio Meta (Target 

Costing);

Custeio Padrão. Valor presente.

Métodos 

de 

mensuraçã

o e 

avaliação e 

medidas 

de 

desempen

ho

Retorno sobre o 

investimento.
Orçamento Benchmarking

Economic Value Added 

(EVA)

Kaizen Simulação;
Simulação Gestão 

Econômica (GECON);

Just inTime (JIT); Balanço Scorecard;

Teoria das restrições;
Gestão Baseada em Valor 

(VBM);

Planejamento Estratégico;

Gestão baseada em 

atividades (ABM)

Métodos e 

sistemas 

de custeio

Filosofias e 

modelos 

de gestão

Descentralização
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O presente trabalho apresenta-se como uma pesquisa survey, pois, as respostas 

obtidas se deram por meio de um questionário, que permitiu analisar o contexto 

pesquisado. A pesquisa survey de acordo com Gil (2008), caracteriza-se pelo 

questionamento direto das pessoas as quais se deseja conhecer um certo comportamento, 

ou seja, solicita-se informações a um grupo considerável de pessoas acerca do objeto em 

estudo. 

Quanto a forma de abordagem a pesquisa classifica-se como qualitativa, pois 

buscou conhecer de forma detalhada os fatos pesquisados. O método qualitativo de acordo 

Richardson (2012) diverge do quantitativo, pois não tem o uso estatístico como base no 

processo de análise dos dados, sem a pretensão de numerar ou medir unidades, mas sim 

buscar uma compreensão detalhada dos fatos pesquisados. 

Quanto aos objetivos a pesquisa classifica-se descritiva, visto que com este estudo 

foi possível conhecer como as práticas de contabilidade gerencial auxiliam as indústrias 

do setor calçadista do Rio Grande do Sul na geração de informações para o processo 

decisório além de aprofundar o conhecimento da realidade. De acordo com Gerhardt e 

Silveira (2009, p. 35) “a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos 

e fenômenos de determinada realidade”. Ainda este estudo classifica-se como 

bibliográfico, tendo como embasamento os principais estudos publicados e que serviram 

de base para a execução deste. A pesquisa bibliográfica para Marconi e Lakatos (2003) é 

um apanhado capaz de fornecer dados atuais e relevantes relacionados ao tema; de 

trabalhos já realizados por outros pesquisadores. 

Para a coleta de dados, a técnica utilizada foi um questionário, enviado online via 

Google Docs para 57 empresas, dentre as cadastradas na Abicalçados e com sede no Rio 

Grande do Sul, independente do seu porte no período de Agosto de 2021 até Novembro 

de 2021. Para a construção do questionário foi utilizada como referência a pesquisa 

elaborada por Silva e Lucena (2014), com algumas adaptações necessárias de acordo com 

o objetivo neste estudo. Ainda, o questionário foi constituído por perguntas abertas e de 

múltiplas escolhas, sendo separado em blocos, como forma de facilitar o entendimento 

dos respondentes e criar categorias para análise das respostas de acordo com os objetivos 

estipulados.  

Para fins de análise de dados realizou-se uma análise de conteúdo, com o intuito 

de categorizar as informações obtidas e a sua comparação com estudos já realizados por 

outros autores. Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas 
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de análise das comunicações que visa obter por meio de procedimentos sistemáticos e 

objetivos a descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a indução de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens. 

Por fim, utilizou-se da análise teórico comparativa, tendo como base a análise 

textual comparativa, que de acordo com Prodanov e Freitas (2013) consiste em comparar 

teoria com a prática, podendo então sugerir melhorias. Para este estudo, a análise teórica 

comparativa auxiliou na compreensão a comparação das práticas propostas pela literatura 

com as encontradas nas empresas em análise, além de contribuir para a proposição de 

novas práticas às empresas. A seguir, encontram-se construídos os resultados emergidos 

a partir da aplicação da metodologia proposta para este estudo, trazendo em seu bojo, a 

coleta, análise e tratamento dos dados, de acordo com a problemática estabelecida e os 

objetivos propostos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Conhecimento e utilização das práticas de Contabilidade Gerencial 

 

Nesta seção abordou-se acerca do conhecimento e utilização da contabilidade e 

seus reflexos nas empresas participantes. Assim, faz-se mister apontar nas palavras de 

Stone (2011) que para a sobrevivência financeira de uma organização é essencial o uso 

da contabilidade, pois é a partir desta que se extrai informações importantes para o 

planejamento e avaliação de desempenho. Com isso, primeiramente buscou-se levantar 

informações acerca da elaboração da contabilidade, ou seja, se esta é realizada pela 

empresa, por empresa terceirizada ou se parte dentro da empresa e parte fora por terceiros, 

conforme Gráfico 01. 

 

Gráfico 01: Local onde a contabilidade da empresa é realizada 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

De acordo com Gráfico 01, pode-se perceber que para 60% das empresas em 

60%

30%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Dentro da empresa, em setor próprio.

Por uma empresa terceirizada.

Parte dentro da empresa e parte fora.

A contabilidade da sua empresa é realizada?
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análise a contabilidade é realizada dentro da sua estrutura empresarial, em setor próprio, 

com profissional responsável, tendo por base essa informação, pode-se arguir que as 

empresas que optam por ter a contabilidade interna normalmente buscam por agilidade 

nos processos e ainda redução de equívocos. Na concepção de Silva (2015) a 

contabilidade realizada dentro da empresa tem um melhor desenvolvimento, pois através 

do convívio do contador com os demais setores possibilita que haja uma redução de erros, 

pois fatores que poderiam gerar equívocos futuros já são evitados antes da sua ocorrência. 

Consoante a isto, Nunes (2009) afirma que a finalidade de se ter um contador dentro da 

organização é estabelecer benefícios como executar tarefas da administração, 

possibilitando ao alcance dos objetivos, além de maior celeridade das informações para o 

processo decisório. 

No que se refere a contabilidade realizada por empresa terceirizada, tem-se que 

30% das empresas optam por este tipo de serviço, conforme Gráfico 01. Ainda, 

identificou-se que 10% das empresas em análise realizam parte da contabilidade dentro 

da organização e parte fora. Com isso, é importante ressaltar que a elaboração da 

contabilidade, seja dentro ou fora da empresa, requer uma certa tempestividade, 

confiabilidade e verificabilidade das informações, ainda mais em se tratando do ramo 

competitivo que estas atuam. 

Devido a este mercado competitivo o qual estão inseridas, estas empresas 

precisam de informações relevantes e confiáveis que possam dar suporte aos gestores. Os 

administradores devem ter a sua atenção voltada ao ambiente interno e externo fazendo-

se perceber as ameaças e oportunidades que esse mercado mutante oferece a fim de tomar 

as ações cabíveis de acordo com a realidade da empresa (DRUCKER, 2001), para isso é 

necessário que os gestores estejam munidos de informações. 

Diante deste contexto, buscou-se conhecer também acerca da importância da 

contabilidade para as indústrias, bem como as informações relevantes que auxiliam no 

processo decisório, projeções de cenários e planejamento de suas atividades, conforme 

Quadro 6. 

 

Quadro 6: Informações acerca da contabilidade nas indústrias 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

Neste contexto, verificou-se, de forma geral, que a contabilidade como prática nas 

atividades empresariais assume um grau de importância. De acordo com Farber, Segreti 

e Mondini (2014) de forma errônea e por falta de conhecimento da área, muitas empresas 

atribuem a contabilidade apenas a função de atender as exigências do fisco, mas vale 

salientar que a contabilidade avalia a situação econômica e financeira das organizações 

além de fornecer informações de controle e avaliação de desempenho. 

Em vista disto, questionou-se também, a respeito do uso de informações geradas 

pela contabilidade no processo decisório, no qual 90% apontam que utilizam e apesar de 

ser considerada importante, 10% dos respondentes afirmam não utilizar as informações, 

podendo isso, ser por falta de conhecimento para a interpretação das informações. 

Corroborando com o exposto, nas palavras de Beuren (2000) a informação é fundamental 

para o processo decisório, pois apoia as estratégias e controla as operações. Neste 

contexto a contabilidade pode auxiliar através de informações geradas a partir de 

demonstrativos, relatórios e técnicas.  

Ainda no Quadro 6, 50% dos respondentes participam ativamente do processo 

decisório e 50% em partes, podendo-se predizer que de alguma forma todos os 

participantes desta pesquisa participam, em algum momento, do processo decisório. 

Segundo Cassaro (2001) a decisão é definida como uma escolha entre alternativas que 

obedece a critérios predefinidos. Com isso, informações apropriadas melhora a condição 

de escolha e auxilia no processo de tomada de decisão dentro das organizações. 

Prosseguindo nas análises, 80% dos participantes apontam que a contabilidade 

está em constante evolução, 10% dizem que não e 10% acreditam parcialmente. Neste 

contexto pode-se salientar os estágios evolutivos da contabilidade gerencial os quais 

demonstram essa evolução desde os primórdios da contabilidade. Ainda, é sabido que a 

contabilidade encontra respaldo de sua evolução à medida que a sociedade evolui e 

necessita de sua usabilidade como forma de controle e gestão (ATKINSON et al., 2000). 

Questões Sim Não Em partes

Você considera que a Contabilidade é importante para a sua empresa? 100% - -

Você utiliza informações geradas pela contabilidade? 90% 10% -

Você participa ativamente do processo decisório? 50% - 50%

Você acredita que a contabilidade está em constante evolução?  80% 10% 10%

Na sua percepção a contabilidade baseia-se somente em dados

históricos? 
10% 80% 10%

Na sua percepção a contabilidade pode projetar cenários futuros? 100% - -
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Outra questão que embasa estes resultados é quanto a identificação da percepção 

dos gestores no que tange a contabilidade basear-se somente em dados históricos, 80% 

não concorda com tal questionamento, 10% concordam e 10% concordam em partes. No 

que tange a contabilidade projetar cenários futuros de acordo com o Quadro 10, todos os 

entrevistados concordam com tal assertiva. Assim, pode-se argumentar que a 

contabilidade trabalha com cenários passados, presentes e futuros, os dados históricos 

assim como os acontecimentos atuais servem como base para análise e projeções futuras, 

algumas vezes o administrador não compreende o real papel da contabilidade.  

Em síntese, o apanhado de informações coletadas e expostas no Quadro 10 faz 

suscitar a existência de uma ligação entre passado, futuro e presente nas ações contábeis, 

permitindo que a partir de dados históricos possam ser projetadas situações futuras e 

assim auxiliar para processos decisórios mais tempestivos e assertivos. Neste ínterim, 

para se adequar às novas exigências da sociedade e se atualizar frente as mudanças 

exigidas pela globalização a contabilidade está em constante evolução. 

Nesta esteira de pensamento, percebe-se que a contabilidade gerencial é uma 

ferramenta capaz de dar este suporte. Assim, questionou-se para os gestores a respeito de 

seus conhecimentos acerca da contabilidade gerencial, conforme Gráfico 02. 

 

Gráfico 02: O que é contabilidade gerencial 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

No Gráfico 02 pode-se observar as respostas disponíveis, visto que não existe 

resposta certa ou errada, e sim a busca da percepção dos colaboradores desta pesquisa. 

Na concepção dos respondentes para 20% a contabilidade gerencial é a determinação do 

custo e controle financeiro, para outros 20% a contabilidade é considerada como 

estratégia de negócios e 60% afirmam que são informações para o planejamento e 

controle. Como observado, a contabilidade gerencial é vista muito mais como 

planejamento e controle do que como uma estratégia de negócios ou ainda na questão de 

custos e controle financeiro.  
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Ao encontro do exposto, para Frezatti, Aguiar, Guerreiro (2006), as funções 

principais da contabilidade gerencial estão relacionadas a composição do processo, que 

consiste em incluir a identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, 

interpretação e comunicação das informações, segue com a distribuição das informações 

para os usuários internos, de forma ágil e precisa, e por fim, apoiar os processos decisórios 

fornecendo informações úteis para que auxiliem os gestores para o alcance dos objetivos. 

Em síntese ao exposto até o momento, fica evidente na percepção dos 

entrevistados que a contabilidade é relevante para as organizações, pois é por meio desta 

que são elaborados relatórios que servem para análise e planejamento estratégico, que 

visam auxiliar no processo decisório, no alcance de objetivos e ainda na criação de 

vantagens competitivas frente aos concorrentes. Apesar de todos possuírem uma 

percepção mais aprofundada da contabilidade para fins gerenciais, é de comum acordo, 

por estes que as informações devem ser confiáveis, tempestivas, compreensíveis, eficazes 

e em tempo hábil para que possa auxiliar de forma efetiva no processo estratégico.  

Neste sentido, buscou-se investigar a percepção dos gestores quanto a relevância 

da contabilidade gerencial para as operações das empresas. De posse das respostas, o 

Gráfico 05 traz a representação dos resultados obtidos. 

 

Gráfico 04: A importância do atual papel da contabilidade Gerencial 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

No Gráfico 04 percebe-se que nenhum dos entrevistados consideram as 

afirmativas como sem importância ou pouco importante, mas 10% tratam como 

indiferente as assertivas que dizem que a contabilidade gerencial focaliza o uso de 
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recursos na criação de valor organizacional, que opera em contextos rápidos e gera 

competividade e ainda no que trata de auxiliar na gestão empresarial. A contabilidade 

gerencial é considerada importante para 50% dos entrevistados no alcance de metas e 

objetivos empresariais e 50% a consideram como muito importante neste sentido. Entre 

importante e muito importante tem-se 100% em 4 das 7 afirmativas, trazendo com isso, 

neste estudo, uma melhor compreensão a respeito da contabilidade gerencial. 

Ainda, em análise ao Gráfico 04, cabe aqui ressaltar que se destaca como muito 

importante as afirmativas “Auxiliar na gestão empresarial” e “Auxiliar a gerência no 

planejamento e controle” o que indica que as empresas se preocupam com a gestão e 

planejamento estratégico. Ao encontro disso, para Almeida, Júnior e Freitag (2011) a 

contabilidade gerencial é importante para dar suporte ao processo de gestão e 

planejamento. 

Como já foi analisado a respeito dos benefícios gerados pela contabilidade 

gerencial buscou-se, neste momento, analisar quais as características e objetivos são 

consideradas importantes nos relatórios gerenciais, tendo no Quadro 7 a síntese das 

informações obtidas. 

 

Quadro 7: Características e objetivos dos relatórios gerenciais 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

De acordo com o Quadro 7, destaca-se como mais importante o foco nos custos 

para 90% dos pesquisados, seguido pelas informações para o controle e planejamento 

gerencial e ainda pela redução de perdas no processo produtivo ambos com 80%. Outro 

fato que chama a atenção é 20% considerarem indiferente a criação de valores para 

usuários sendo que 100% consideram como importantes ou muito importantes os 

benefícios gerados no apoio a tomada de decisão e geração de valor Quadro 7. De acordo 

com os achados de Silva e Lucena (2016) os objetivos dos relatórios concentravam-se no 

foco nos custos e controle financeiro e ainda nas informações para controle e 

planejamento, algo semelhante acontece nesta pesquisa. 

Como forma de sintetizar os achados até aqui elucidados, pode-se destacar que há 

Sem 

importância

Pouco 

Importante
Indiferente Importante

Muito 

importante

Criação de valor para os usuários 0% 0% 20% 10% 70%

Foco nos custos controle financeiro 0% 0% 0% 10% 90%

Informações para controle e

planejamento gerencial
0% 0% 0% 20% 80%

Redução de perdas no processo

produtivo
0% 0% 0% 20% 80%
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uma crescente valorização nas práticas gerenciais, no qual a maioria dos entrevistados 

conhecem ou utilizam algumas destas práticas, como pode ser visto na seção seguinte. 

 

Utilização das práticas de Contabilidade gerencial 

 

Nesta seção tem-se a abordagem das práticas da contabilidade gerencial na 

percepção das empresas participantes, as quais encontram-se elencadas em primeiro 

momento no Quadro 04 do referencial teórico. De acordo com este, validou-se acerca da 

utilização de tais práticas pelas indústrias em estudo, tendo demonstrado por meio do 

Quadro 8 a usabilidade de práticas relativas a custos e controle financeiro. 

 

Quadro 8: Práticas de contabilidade gerencial relativas a custos e controles financeiros 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

Por meio do Quadro 8, tem-se um rol de 14 práticas que se encontram relacionadas 

a custos e controle financeiro, sendo que destas, 90% das empresas utilizam a análise do 

preço de venda e o cálculo da margem de lucro. Ainda, para 80% das empresas, há 

usabilidade da análise financeira de estoque e o cálculo de margem de contribuição, 

seguido pelo modelo de controle de estoque, cálculo do custo unitário, separação entre 

custos fixos e variáveis, métodos de apropriação de custos e o custeio baseado em 

atividades, os quais foram escolhas de uso de 70% dos respondentes. 

Neste contexto, compreende-se que as práticas utilizadas na determinação de 

Desconhecida Não Utilizada Já foi utilizada Pouco utiliza Utilizada

Modelos de Controle de Estoque 10% 0% 0% 20% 70%

Análise Financeira dos estoques 0% 0% 0% 20% 80%

Análise dos preços de venda 0% 0% 0% 10% 90%

Cálculo do custo unitário 0% 0% 0% 30% 70%

Separação entre os custos fixos e

variáveis
0% 0% 10% 20% 70%

Métodos de apropriação dos Custos 0% 0% 0% 30% 70%

Cálculo da margem de contribuição 0% 0% 0% 20% 80%

Cálculo da margem de Lucro 0% 0% 0% 10% 90%

Avaliação do custo da qualidade do

produto
0% 10% 0% 30% 60%

Metodologia do custo-meta 0% 10% 0% 60% 30%

Custeio baseado em atividade 0% 0% 0% 30% 70%

Preço de transferência 0% 10% 10% 40% 40%

Gestão Inter organizacional de custos 0% 10% 10% 50% 30%

Open Book Accounting 10% 0% 40% 20% 30%

  Média 1% 3% 5% 28% 63%

Relativas à custos e Controle Financeiro
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custos e controles financeiro são importantes para as organizações, pois representam uma 

base para a geração de informações. De acordo com Almeida e Callado (2018) no que 

tange as práticas relacionadas a custos e controle financeiro tem um imprescindível 

potencial informativo, no que se refere a eficiência gerencial da organização, sendo por 

isto, tão relevante para os usuários, mesmo sendo práticas tradicionais ou modernas.  

Ao partir das informações contidas no Quadro 8, ressalta-se que duas práticas 

foram classificadas como desconhecidas pelos entrevistados desta pesquisa, o método de 

controle de estoque e Open Book Accounting, sendo escolha de 10% dos entrevistados. 

Ainda, destaca-se uma informação importante no que tange a utilização do método de 

controle de estoque por 70% das empresas e o desconhecimento da prática por 10% 

destas.  

Em várias pesquisas na área da contabilidade gerencial destaca-se o uso das 

práticas relacionadas a custos e controles financeiros. A exemplo disso, a pesquisa de 

Lunkes et al. (2019) consiste em investigar o uso das práticas de contabilidade gerencial 

por empresas hoteleiras, onde puderam concluir que o uso das práticas relacionadas a 

determinação de custos e controle financeiro são as mais utilizadas. 

Sob este viés, no Quadro 8 é possível perceber que dentre as práticas, 4 destas não 

são utilizadas pelas indústrias calçadistas, ou seja, para 10% das empresas, não há uma 

usabilidade das seguintes práticas: avaliação do custo da qualidade do produto, 

metodologia do custo meta, preço de transferência e gestão inter organizacional de custos. 

Pode-se perceber que a maioria das práticas não utilizadas se referem a custos, podendo 

isso evidenciar a preocupação que certas empresas têm em gerar retornos financeiros e 

muitas vezes esquecem de trabalhar no sentido de redução de custos ou até mesmo o seu 

correto rateio. Outro fato que pode ser levantado é a utilização de outras práticas julgadas 

mais interessantes e por isto dispensam a utilização destas. De acordo com o estudo de 

Santos e Pimentel (2015) as grandes empresas de Manhuaçu-MG apesar de possuírem 

departamento de informações gerenciais, utilizam-se de poucas práticas da contabilidade 

gerencial disponíveis. 

Nesta esteira de pensamento, existem ainda algumas práticas que já foram 

utilizadas em determinado momento pelas empresas e que atualmente deixaram de ser, 

que no caso é a Open Book accouting que deixou de ser utilizada por 40% das empresas 

em análise, outras práticas como separação entre custos fixos e varáveis, preço de 

transferência e a gestão inter organizacional de custos deixaram de ser utilizadas por 10% 

das empresas cada uma. 
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Outra informação importante que o Quadro 12 aponta, é quanto as práticas com 

pouca utilização pelas empresas participantes, no qual tem-se o custo meta com 60%, a 

gestão inter organizacional de custos com 50%, o preço por transferência é pouco 

utilizado por 40% das indústrias. Além disso, 30% das empresas tem pouca usabilidade 

de algumas práticas como cálculo do custo unitário, métodos de apropriação de custos e 

custeio baseado em atividades. 

Outro quesito investigado nesta pesquisa é no que tange as práticas voltadas para 

a avaliação de desempenho, no qual questionou-se às empresas quanto a sua utilização 

conforme Quadro 9. Porém, cabe aqui arguir que estas práticas estão de acordo com o que 

apresenta a literatura da área, conforme exposto no referencial teórico deste estudo.  

 

Quadro 9: Práticas de contabilidade gerencial relativas à avaliação de desempenho  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

Dentre as práticas citadas no Quadro 9, nenhuma destas é desconhecida para os 

entrevistados. Das práticas “não utilização” tem-se 7% na média geral. No que se refere 

as práticas que “já foram utilizadas” Quadro 9, a média geral é de 8%, onde pode-se 

destacar a análise do ciclo de vida do produto com 30% dos respondentes afirmando que 

não a utilizam mais. Na pesquisa realizada por Teixeira et al. (2011) foi constatado que 

85% das empresas estudadas não utilizam a “análise do ciclo de vida do produto” e 13% 

a utilizam amplamente. 

Dentro do quesito “pouca utilizada” tem-se a média geral de 30% dos 

entrevistados Quadro 9, onde vale destacar sete delas que são análise da lucratividade do 

produto, medidas não financeiras relacionadas aos processos internos, medidas não 

Desconhecida
Não 

Utilizada

Já foi 

utilizada

Pouco 

utiliza
Utilizada

Análise de custo/volume/lucro 0% 0% 0% 0% 100%

Análise de lucratividade do produto 0% 0% 0% 0% 100%

Análise de lucratividade por cliente 0% 10% 0% 40% 50%

Análise do fluxo de caixa 0% 0% 0% 0% 100%

Medidas não financeira relacionadas aos processos internos 0% 0% 10% 50% 40%

Medidas não financeira relacionadas aos empregados 0% 10% 10% 50% 30%

Medidas não financeiras relacionadas aos clientes 0% 10% 10% 40% 40%

Análise dos pontos fortes e fracos dos concorrentes 0% 30% 10% 20% 40%

Benchmarking 0% 20% 10% 50% 20%

Análise da cadeia de valor 0% 0% 10% 40% 50%

Análise do ciclo de vida do produto 0% 0% 30% 40% 30%

Média 0% 7% 8% 30% 55%

Relativas à avaliação de desempenho
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financeiras relacionadas aos empregados, medidas não financeiras relacionadas aos 

clientes, Benchmarking, análise da cadeia de valor e análise do ciclo de vida do produto.  

Ainda no Quadro 9, percebe-se que 100% das empresas utilizam-se das práticas 

de análise de custo/volume/lucro, análise da lucratividade do produto e análise do fluxo 

de caixa, no qual a média geral de utilização foi de 55%. Pode-se salientar ainda o baixo 

grau de utilização do Benchmarking, utilizado por apenas 20% das indústrias analisadas. 

Em síntese, cabe aqui destacar que a média de utilização das 11 práticas citadas no Quadro 

9 é 55%, enquanto no estudo realizado por Almeida e Callado (2018) no ramo gráfico, 

foi de 73%. 

Noutra perspectiva, buscou-se analisar a utilização de práticas de contabilidade 

gerencial relativas à planejamento e orçamento, uma vez que, dentre as 6 práticas 

apresentadas identificou-se que 3 destas estão acima da média, o que pode ser verificado 

por meio do Quadro 10. 

 

Quadro 10:  Práticas de contabilidade gerencial relativas à planejamento e orçamento  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

De acordo com a média encontrada no Quadro 10 salienta-se que as mais 

utilizadas pelas empresas em análise foram orçamento para planejamento com 70% de 

utilização, orçamento para o controle de custos com 60% e previsão de longo prazo com 

50%. Desta forma, pode-se argumentar que as empresas em estudo se preocupam com o 

orçamento e planejamento além da previsão de longo prazo. No estudo de Silva e Lucena 

(2016), conclui-se que as práticas mais utilizadas pelas empresas, são as relacionadas a 

planejamento e orçamento diferentemente do encontrado neste estudo.  

Tem-se ainda no Quadro 10 quatro práticas acima da média de 38% de usabilidade 

geral, como sendo pouco utilizadas, as quais compreendem o orçamento baseado em 

atividades 50%, orçamento para controle de custos 40%, orçamento flexível 40%, 

orçamento base zero 40%. Vale salientar ainda, que 10% das práticas já foram utilizadas, 

mas neste momento, não se encontram mais em uso. 

Desconhecida Não Utilizada Já foi utilizada Pouco utiliza Utilizada

Orçamento para controle de custos 0% 0% 0% 40% 60%

Orçamento para planejamento 0% 0% 0% 30% 70%

Orçamento flexível 0% 20% 10% 40% 30%

Previsão de longo prazo 0% 10% 10% 30% 50%

Orçamento base zero 10% 0% 20% 40% 30%

Orçamento baseado em atividades 0% 10% 20% 50% 20%

Média 2% 7% 10% 38% 43%

Relativas à Planejamento e Orçamentos
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Sob este viés, dentre as práticas citadas, três destas não são utilizadas por em 

média 7% dos entrevistados, sendo estas o orçamento flexível 20%, previsão de longo 

prazo 10% e orçamento baseado em atividades 10%. Ainda de acordo com o Quadro 10, 

10% dos entrevistados dizem não conhecer o orçamento base zero. De acordo com Jensen 

(2003) o uso do orçamento pode causar dentro das organizações uma espécie de jogos 

orçamentários quando utilizados para motivar gerentes e avaliação de desempenho. 

No que consiste as práticas relativas a planejamento e orçamento, percebe-se que 

sua utilização está voltada a fins de controle gerencial, tendo como objetivo avaliar 

desempenho ou motivar equipes. Porém nas palavras de Hansen, Otley e Stede (2003), 

estas práticas recebem críticas no que se refere ao controle de custos, pela ênfase dada a 

redução dos custos e não a criação de valor, e seu foco é exclusivo no desempenho anual, 

isso pode causar um desalinhamento entre planejamento operacional e estratégico que 

visam metas não financeiras e muitas vezes tem diferentes ciclos operacionais. 

Outro aspecto analisado nesta pesquisa foi quanto a utilização das práticas de 

contabilidade gerencial relativas ao sistema de geração de valor, no qual, por meio do 

Quadro 11, é possível verificar as mais utilizadas pelas empresas analisadas. Segundo 

Padoveze (2010) a criação ou geração de valor consiste na geração de lucro empresarial, 

mensurados economicamente e que serão transferidos aos proprietários das organizações. 

 

Quadro 11: Práticas de contabilidade gerencial relativas ao sistema de gestão de valor  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

De acordo com o apresentado no Quadro 11, as práticas têm uma média de uso de 

45%, sendo que a mais utilizada é o Balanced Scorecard (BSC) com 60%, seguida do 

retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e Economic Value Added (EVA) ambas com 

50%. Ainda, a média das práticas pouco utilizadas foi 45%, uma vez que, para 10% dos 

entrevistados estas práticas já foram ou não são utilizadas. Esses indicadores representam 

a real criação de riqueza das empresas, além de planejar futuros resultados. De acordo 

com Regis et al. (2010) a metodologia para a criação de valor tem como base os princípios 

Práticas Desconhecida Não Utilizada Já foi utilizada Pouco utiliza Utilizada

Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 0% 0% 10% 40% 50%

Economic value added  (EVA) 0% 10% 0% 40% 50%

Balanced scorecard  (BSC) 0% 0% 10% 30% 60%

Activity based management  (ABM) 0% 10% 0% 70% 20%

Média 0% 5% 5% 45% 45%

Relativos ao sistema de Gestão de Valor

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 888



modernos de finanças, sendo as medidas de performance econômica e financeira. 

Quanto a prática mais utilizada, o BSC, este apresenta-se como um importante e 

completa ferramenta que auxilia as empresas por meio de indicadores divididos em quatro 

premissas: financeira, processo interno, cliente e aprendizado e crescimento. Segundo 

Araújo (2017) o BSC é uma ferramenta que evidencia a visão e estratégias das empresas, 

sendo de curto e longo prazo. Nas palavras de Fernandes, Furtado e Ferreira (2016), trata-

se de uma metodologia que se apropria de informações, geradas através de indicadores 

que permitem que os gestores visualizem a organização de diversos aspectos e no mesmo 

tempo, isso permite a tradução e a implementação de estratégias. De acordo com os 

achados de Teixeira et al. (2011) o BSC dentre as ferramentas de mensuração de 

desempenho é a segunda mais utilizada seguida do EVA.  

Como forma de sintetizar a utilização e conhecimento das práticas da 

contabilidade gerencial propostas neste estudo, no Quadro 12 elaborou-se um apanhado 

destas, conforme as médias apontadas anteriormente. Assim, é possível afirmar de 

antemão que as práticas de contabilidade gerencial, apesar de auxiliarem as empresas no 

processo decisório nem sempre são utilizadas por estas. Corroborando a isto, Bertelli 

(2011) afirma que com o avanço tecnológico e o aumento da concorrência o uso de 

práticas da contabilidade gerencial se fez importante, pois tais práticas demonstram a real 

situação patrimonial da organização, e ainda produzem informações para auxiliar no 

processo decisório. 

 

Quadro 12: Resumo do uso das práticas de contabilidade gerencial 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

Conforme observado no Quadro 12, as práticas mais utilizadas são as relacionadas 

a custos e controle financeiro com 63%, o que mostra que as empresas estão preocupadas 

com os custos e as entradas e saídas de recursos. Assim como neste estudo, na pesquisa 

realizada por Lunkes et al. (2019), os resultados apontaram para uma tendência de uso de 

práticas voltadas para a determinação de custos e controle financeiro. 

No que se refere a prática da avaliação de desempenho sua média de utilização é 

de 55%, e 30% pouco utilizada. De acordo com Mohamed (2005) e Hussain (2005) para 

Práticas Desconhecida Não Utilizada Já foi utilizada Pouco utiliza Utilizada

Relativas à custos e Controle Financeiro 1% 3% 5% 28% 63%

Relativas à avaliação de desempenho 0% 7% 8% 30% 55%

Relativas à Planejamento e Orçamentos 2% 7% 10% 38% 43%

Relativos ao sistema de Geração de Valor 0% 5% 5% 45% 45%

Média Geral 0,80% 5,50% 7% 35,20% 51,50%
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a avaliação de desempenho ser mais eficiente e eficaz deve ser utilizada de forma mais 

ampla e ter flexibilidade para sofrer alterações sempre que necessário para se adequar as 

mudanças que possam ocorrer dentro ou fora das organizações. No que tange a prática de 

Gestão de valor, 45% dos entrevistados utilizam pouco estas práticas e outros 45% as 

utilizam.  Na concepção de Padoveze (2006) a gestão de valor é voltada aos acionistas e 

a inovação organizacional. 

Em contrapartida, tem-se as práticas de planejamento e orçamento, as quais 

possuíram a menor média obtida, ou seja 43%, isso significa que as empresas não 

possuem uma utilização significante destas práticas o que pode indicar uma certa falta de 

planejamento e a pouca utilização dos orçamentos. Na concepção de Bortoluzzi (2018), 

o planejamento e orçamento são importantes para a organização, pois permitem que os 

gestores entendam o cenário futuro por meio de metas. Vale salientar ainda que o 

orçamento pode ser avaliado na comparação entre o projetado e o realizado, a fim de 

identificar acertos e falhas para que possam ser corrigidas para que as metas de 

desempenho organizacional sejam alcançadas. De acordo com Crepaldi (2011), a 

contabilidade como ferramenta de gestão é importante, pois ela fornece informações e 

trata de todos os fatos ocorridos dentro da organização, colhe os dados, a fim de mensurar 

a situação do patrimônio e influencia significativamente para se ter um controle sobre 

como está a situação da entidade, orientando os gestores na melhor forma e momento 

para a tomada de decisão. 

Por fim, nesta seção observou-se, de forma geral, a utilização das práticas de 

contabilidade gerencial pelas indústrias do setor calçadista, na qual foi possível verificar 

que há uma média adesão de 51,5% quanto ao uso das práticas mencionadas. Ainda, 

compreendeu-se que as práticas mais utilizadas pelas empresas fazem parte do grupo de 

avaliação de desempenho com média geral 55%, sendo estas a análise de 

custo/volume/lucro, análise da lucratividade do produto e a análise do fluxo de caixa. 

Porém, o grupo com maior utilização das práticas é o de custos e controle financeiro com 

grau de utilização igual a 63%, tendo a relação de desempenho uma utilização acima da 

média.  

 

CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho que teve como objetivo geral analisar como as práticas da 

contabilidade gerencial podem auxiliar as Indústrias do Setor Calçadista do Rio Grande 

do Sul na geração de informações para o processo decisório, constitui-se de uma pesquisa 
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de levantamento - survey, realizada com 10 indústrias do setor calçadista do Rio Grande 

do Sul. 

Assim, a partir dos resultados analisados, no que tange aos profissionais que atuam 

nas empresas em estudo, constatou-se em maioria, estes são graduados em ciências 

contábeis, atuando em diferentes campos dentro das organizações, desde a parte mais 

operacional até a gestão empresarial, podendo-se arguir que a contabilidade 

proporcionada diversos enfoques para o profissional formado nesta área. Também por 

meio dos resultados obtidos, é válido ressaltar que estes profissionais estão a bastante 

tempo nestas organizações e trouxeram considerações importantes acerca do tema pelo 

fato de conhecer bem o ramo que atuam.  

Ao caracterizar as empresas deste estudo, pode-se perceber que 90% destas são 

enquadradas no lucro real, o que nos leva a considerar que são indústrias de um maior 

porte,  e por esse motivo se preocupam em conhecer a sua situação econômica, reduzir 

custos, demonstrar resultados, comparar situações e planejar ações estratégicas. Ainda, 

na concepção dos gestores destas empresas, o ramo no qual estão inseridos possui alta 

competitividade, e que apesar disso, ainda faltam a estas organizações fatores primordiais 

que servem como parâmetro para o seu desenvolvimento, como por exemplo missão, 

visão e valores organizacionais. 

Neste viés, a partir dos resultados obtidos, conclui-se que 60% das indústrias em 

análise, se utilizam da contabilidade interna com o objetivo de ter informações mais 

tempestivas e com maior confiabilidade. Vale destacar também que a contabilidade é 

considerada um fator importante para estas organizações, pois é por meio desta que se 

extraem informações tempestivas, úteis e relevantes para o processo decisório. Assim, 

percebeu-se que as práticas mais utilizadas pelas empresas em estudo estão relacionadas 

a custos, controle financeiro e avaliação de desempenho, no qual pode-se verificar que as 

organizações se preocupam com a redução de custos para que possam obter melhores 

retornos, além do controle financeiro que proporciona um maior planejamento e a 

avaliação de desempenho consiste em analisar se as estratégias empregadas estão 

fornecendo resultados. 

Outro fator conclusivo neste estudo é que as empresas em análise se utilizam das 

práticas de contabilidade para o processo decisório, e que são os gerentes e o setor 

administrativo que mais fazem uso destas, uma vez que, estes setores são estratégicos 

quando se trata de tomar decisões dentro destas organizações. Outro aspecto que merece 

destaque é devido a ocorrência de usabilidades das práticas da contabilidade gerencial 
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pelas empresas, as quais possuem adequabilidade maior a cada situação ou cada processo 

que estas desenvolvem.  Os achados também apontam que estas indústrias utilizam as 

práticas de contabilidade gerencial classificadas nos estágios um e dois, as quais são 

consideradas tradicionais de acordo com a literatura vigente, podendo-se presumir que tal 

resultado pode estar atrelado ao fato de serem práticas que exige um menor grau de 

entendimento. 

Dentre os fatores limitantes presentes na execução deste estudo, salienta-se que 

este deu-se devido a pandemia do Covid-19, no qual diversas empresas tiveram seus 

quadros de funcionários reduzidos, bem como sua carga horária, o que dificultou o retorno 

das informações solicitadas, e consequentemente reduziu o número de respostas obtidas. 

Outra limitação encontrada foi a dificuldade em encontrar estudos com o quinto e atual 

estágio evolutivo da contabilidade gerencial, que apesar de não ser tão recente, possui 

poucos estudos publicados. 

Quanto a recomendações futuras, destaca-se aqui algumas oportunidades de 

ampliação desta pesquisa, como por exemplo, ampliar a abrangência desta para o contexto 

nacional, bem como aplicá-la em diferentes ramos da indústria podendo apresentar um 

comparativo. Ainda, outro ponto interessante de aplicabilidade futura é quanto a 

utilização de variáveis que demonstrem o comportamento dos gestores deste ramo e a 

influência no processo decisório, podendo, também, levar em consideração, os 

conhecimentos extra contábil como aporte para utilização de práticas de contabilidade 

gerencial. 
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CAPÍTULO 56 
 

COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS DE 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA 

 
Patricia Gesser da Costa, Guilherme Agnolin, Aline Debize de Fraga, 
Paulo César Lapolli, Édis Mafra Lapolli. 

 
RESUMO: Atualmente, a economia e o mercado de trabalho em saúde 
passam por constantes transformações, decorrentes dos efeitos da 
globalização e da pandemia de Covid-19, dentre outras patologias e 
enfermidades conhecidas, além de novas que surgem constantemente. O 
empreendedorismo emerge como força propulsora para sanar as 
necessidades laborais e de mercado decorrentes das presentes demandas em 
saúde. A identificação do ser empreendedor no mercado da saúde e das suas 
respectivas competências vêm ao encontro à necessidade de se estabelecer 
diretrizes, circunstanciais e comportamentais, que auxiliem esses 
profissionais a obterem sucesso em seus respectivos empreendimentos. O 
objetivo deste trabalho é de analisar a importância da identificação das 
competências empreendedoras para os profissionais em saúde que desejam 
ou já empreendem neste mercado, fomentando assim o sucesso de seus 
respectivos empreendimentos. O estudo foi realizado utilizando-se uma 
pesquisa bibliográfica, do tipo exploratória, de abordagem qualitativa, em 
bases científicas, com artigos e obras referentes, culminando numa revisão 
integrativa sobre o tema. Espera-se com o estudo, que a partir do maior 
conhecimento sobre as competências empreendedoras no cotidiano dos 
profissionais de saúde, barreiras sejam rompidas, comportamentos 
empreendedores se fortaleçam, empreendimentos surjam e se reinventem 
fomentando o sucesso no tão próspero mercado da saúde. Por intermédio 
deste artigo foi possível analisar que, apesar do empreendedorismo não ser 
uma novidade, o estudo do mesmo no mercado da saúde é algo recente, 
principalmente no que concerne às competências empreendedoras de 
profissionais da saúde, necessitando que a comunidade científica fomente 
mais pesquisas sobre o tema. 
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1.INTRODUÇÃO  

 

Os empreendedores são figuras essenciais ao processo de desenvolvimento 

econômico e seus comportamentos individuais são fundamentais nesse processo. Os 

empreendedores são inovadores que têm ações construtivas capazes de modificar contextos. 

São pessoas que têm iniciativa e paixão pelo que fazem, tem criatividade para utilizar os 

recursos disponíveis, transformam o ambiente social e econômico do lugar onde vivem e 

aceitam correr riscos mediante a possibilidade de fracasso (BAGGIO; BAGGIO, 2014). 

Para Chiavenato (2007) ser empreendedor vai além de construir novas empresas, 

novos negócios ou revitalizar negócios já existentes, mas, ser a pessoa que promove 

mudanças, inovações, estimulam o desenvolvimento econômico, realizam um projeto pessoal 

reputando riscos e responsabilidades. O espírito empreendedor está presente em todas as 

pessoas. 

Os empreendedores apresentam algumas características comportamentais  que 

podem ser determinantes para seu sucesso. Essas características, se traduzem em 

competências que de acordo com Dornelas (2017) podem ser desenvolvidas de forma 

intencional. Dentre essas características, Cooley (1990) destaca a busca por oportunidade e 

iniciativa; persistência; assumir riscos calculados; qualidade e eficiência; comprometimento; 

estabelecimento de metas; busca por informações; planejamento e monitoramento; 

persuasão, independência e autoconfiança.  

Para Willerding et al (2018) a atenção do mercado está voltada ao 

empreendedorismo que encontra seu ápice na ação do empreendedor, contribuindo para o 

desenvolvimento social, político e econômico, por meio de suas competências 

empreendedoras. Ser capaz de visualizar novas oportunidades e explorar mercados 

emergentes são capacidades empreendedoras. 

O mercado de saúde na visão de Aveni (2020) é um importante agente do 

empreendedorismo, com ampla oferta de bens e serviços de diversos setores, como a cadeia 

farmacêutica, laboratorial, equipamentos industriais, redes hospitalares e diferentes serviços. 

No entendimento de Colichi e Lima (2018) a abertura de empresas por profissionais de saúde 

pode ser interpretada como um indicador de novos mercados de trabalho e 

empreendedorismo neste setor. 
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 Na rede privada, a oferta concentra-se em bens e serviços de alto nível e alta 

margem de lucro. As organizações que terão sucesso no mercado, são aquelas que investem 

em pesquisa e inovação, compartilham melhores práticas e oferecem qualidade no 

atendimento, colocando o cliente no centro do negócio (AVENI, 2020). Além da esfera 

organizacional, abrindo sua própria empresa ou como intraempreendedores, os profissionais 

de saúde podem empreender na esfera pública ou social (BACKES et al., 2016).  

Neste sentido, o desenvolvimento de competências empreendedoras torna-se 

importante, visto que o mercado exige profissionais cada vez mais preparados para atuar nas 

diversas frentes de atendimento aos pacientes. Os profissionais da saúde precisam ampliar 

seu domínio de atuação nas diversas áreas e para tanto, desempenhar um papel empreendedor 

nos diferentes níveis de atenção aos clientes (JAHANI, et al., 2018). 

Este estudo tem o objetivo de analisar a importância da identificação das 

competências empreendedoras e de como estas podem influenciar as ações empreendedoras 

dos profissionais da saúde. O estudo utilizou como metodologia a revisão integrativa da 

literatura para responder a seguinte questão: Como as competências empreendedoras dos 

profissionais de saúde podem fomentar o empreendedorismo no mercado de saúde? 

O artigo está estruturado em quatro seções, iniciando com esta introdução. Na 

segunda seção as etapas da metodologia de revisão integrativa da literatura, na terceira seção 

a análise e interpretação dos resultados obtidos com os artigos selecionados para o estudo e 

finalizando, a quarta seção traz as  considerações finais dos autores.  

 

2. METODOLOGIA 

Com o objetivo de analisar como as competências empreendedoras podem influenciar 

as ações empreendedoras dos profissionais da saúde, este estudo aplicou o método da revisão 

integrativa da literatura. Conforme Whittemore e Knafl (2005), a revisão integrativa tem o 

potencial de construir ciência, informando pesquisas, práticas e iniciativas políticas, por meio 

da análise de diversas fontes de dados, que permite aumentar a compreensão holística sobre 

um determinado tema. 

Para  o desenvolvimento desta revisão, adaptou-se o método proposto por 

Kitchenham (2006)  apresentado no Quadro 1.  
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Quadro 1 Protocolo da Revisão Integrativa da Literatura 

1. Data  

2. Contextualização da pesquisa 

3. Questão de pesquisa 

4. Bases de dados consultadas 

5. Critérios de inclusão e exclusão 

6. Estratégias de busca 

7. Critérios de qualidade para seleção dos artigos 

8. Estratégias de extração dos dados 

9. Estratégias de análise dos dados 

10. Estratégias de disseminação do conhecimento  

11. Cronograma das atividades 

 

Adaptado de Kitchenham (2006) 

 

Definido o protocolo de pesquisa, deu-se início à busca sistemática seguindo cada 

uma das etapas definidas.  

Uma revisão integrativa (RI) é um método específico, que resume o passado da 

literatura empírica ou teórica, para fornecer uma abrangente compreensão de um fenômeno 

particular. Essa técnica de pesquisa tem o objetivo de idealizar uma análise sobre o 

conhecimento já construído em pesquisas sobre um assunto determinado. E possibilita a 

síntese de vários estudos publicados, permitindo a geração de novos conhecimentos, 

pautados nos resultados embasados cientificamente (BOTELHO et al., 2011).  

Conclui-se assim que, um dos objetivos da revisão integrativa é a criação e o 

compartilhamento dos conhecimentos adquiridos em decorrência do desenvolvimento da 

pesquisa. Neste sentido, os autores pretendem publicar o presente estudo em periódico 

científico relacionado à temática abordada, contribuindo assim para a disseminação dos 

conhecimentos relacionados ao presente estudo à comunidade científica.  

 O processo de criação do conhecimento envolve também o compartilhamento de 

conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 2003) e este, por sua vez, exerce um papel 
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indispensável para a criação da inovação nas organizações, uma vez que o conhecimento 

compartilhado contribui para fomentar as novas idéias, implementação de processos, 

produtos e serviços (ORDAZ; CRUZ; GINEL, 2009). 

A expansão do conhecimento torna-se relevante uma vez que este passa a ser 

perecível e deve ser compreendido como a construção de um compartilhamento nas 

organizações. Quando as atividades de gestão do conhecimento tornam-se parte da estrutura 

de valores e normas da organização, os processos de compartilhamento do conhecimento 

tornam-se uma orientação duradoura e persistente aos membros da organização 

(CARVALHO, 2016). 

Bartol e Srivastava (2002) definem compartilhamento de conhecimento como sendo  

o  compartilhamento  de  informações,  ideias,  sugestões  e  experiências 

organizacionalmente  relevantes,  do  indivíduo  com  outros,  e  afirmam  que  o 

compartilhamento  de  conhecimento  é  um  componente  chave  dos  sistemas  de gestão do 

conhecimento. 

Quanto ao cronograma das atividades, a pesquisa teve início dia 10 de julho de 2021. 

A seleção dos artigos foi realizada em 14 de julho de 2021, sendo a análise dos artigos e a 

discussão dos mesmos concluída em 25 de julho de 2021. O primeiro esboço foi finalizado 

em 10 de agosto de 2021, sendo o artigo em versão final concluído em 01 de setembro de 

2021.  

A pesquisa possui como aspecto central as competências empreendedoras dos 

profissionais de saúde e o empreendedorismo neste mercado. Sabe-se da importância do 

mercado de saúde como gerador de novas oportunidades e empreendedorismo (COLICHI; 

LIMA, 2018) e também se reconhece que os profissionais de saúde precisam ampliar sua 

atuação em diferentes frentes de atendimento de forma empreendedora (JANAHI, et al, 

2018).  

Neste sentido, surgiu a pergunta de pesquisa: Como a identificação das competências 

empreendedoras em profissionais de saúde pode impactar nas práticas de empreendedorismo 

no mercado de saúde? 

Para o desenvolvimento do estudo foram consultadas as bases de dados Scopus: 

<https://www.scopus.com> e Scielo: <https://www.scielo.br/>. Os critérios de inclusão 

determinados para a pesquisa foram: estudos no formato de artigos completos disponíveis de 
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forma livre e gratuita, publicados a partir de 2015 e nos idiomas português, inglês, espanhol 

e alemão.  Os critérios de exclusão foram: teses, dissertações, e artigos duplicados nas bases. 

Para a identificação das duplicações foi utilizado o programa zotero. 

As estratégias de busca foram definidas na sequência. Em busca ampla na base de 

pesquisa Scopus, para se ter um panorama das publicações científicas, considerando todas as 

publicações até a data inicial referida, utilizou-se expressões generalistas e condizentes com 

a temática da pesquisa e foram encontrados os seguintes resultados: 

 

   Quadro 2 - Definição dos termos de busca   

Id Busca Expressão Quantidade 

P1-B1 (“entrepreneu* skill*” OR “entrepreneu* competenc*”) 2.160 

P1-B2 “health” 5.013.739 

P1-B3 “professional*” OR “worker*” 1.460.397 

P2-B1 (“entrepreneu* skill*” OR “entrepreneu* competenc*”) AND “health” 77 

P2-B2 (“entrepreneu* skill*” OR “entrepreneu* competenc*”) AND (“professional*” 

OR “worker*”) 
317 

P2-B3 “health” AND (“professional*” OR “worker*”) 
557.417 

P3-B1 ("entrepreneu* skill*” OR "entrepreneu* competenc*”) AND “health” AND 

(“professional*” OR “worker*”) 24 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Ao coletar dados na base de pesquisa Scopus, foram identificados 546 estudos e na 

base Scielo foram encontrados 47 estudos, com constructo mais condizente com a temática 

abordada. 

 

 Quadro 3 - estratégia de busca aplicada nas bases sem considerar critérios de inclusão e exclusão 

Base Expressão Quantidade 

Scopus ( ( entrepreneurship  OR  entrepreneurs  OR  entrepreneurialism  OR  

intrapreneurial  OR  "entrepreneurial skills"  OR  "competencias empreendedoras 

"  OR  "iniciativa empresarial"  OR  empreendedorismo )  AND  ( saúde  OR  

health  AND  professional  OR  profissional ) ) 

546 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 901



6 

Scielo ( ( entrepreneurship  OR  entrepreneurs  OR  entrepreneurialism  OR  

intrapreneurial  OR  "entrepreneurial skills"  OR  "competencias empreendedoras 

"  OR  "iniciativa empresarial"  OR  empreendedorismo )  AND  ( saúde  OR  

health  AND  professional  OR  profissional ) ) 

47 

 Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A primeira etapa da análise consistiu na aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. 

Foram identificadas 3 duplicações e consideradas publicações open access dos anos de 2015 

a 2021. Com isso, obteve 95 artigos ao final desta etapa.  

 

 Quadro 4 - estratégia de busca aplicada nas bases, considerando  critérios de inclusão e exclusão 

Base Expressão Quantidade 

Scopus ( ( entrepreneurship  OR  entrepreneurs  OR  entrepreneurialism  OR  

intrapreneurial  OR  "entrepreneurial skills"  OR  "competencias empreendedoras 

"  OR  "iniciativa empresarial"  OR  empreendedorismo )  AND  ( saúde  OR  

health  AND  professional  OR  profissional ) ) 

72 

Scielo ( ( entrepreneurship  OR  entrepreneurs  OR  entrepreneurialism  OR  

intrapreneurial  OR  "entrepreneurial skills"  OR  "competencias empreendedoras 

"  OR  "iniciativa empresarial"  OR  empreendedorismo )  AND  ( saúde  OR  

health  AND  professional  OR  profissional ) ) 

23 

 Fonte: Elaborado pelos autores 

Na busca de publicações na base de pesquisa Scopus, utilizando as expressões mais 

assertivas com a temática abordada, e aplicados os critérios de inclusão e exclusão foram 

encontrados 72 artigos. Já na busca de publicações na base de pesquisa Scielo, utilizando as 

expressões mais assertivas com a temática, foram encontrados 23 artigos. 

Na segunda etapa, decorreu-se a leitura dos títulos e resumos dos 95 estudos para 

detectar aqueles que correspondiam ao escopo da pesquisa e aos critérios de qualidade para 

a seleção dos artigos que foram: escolha de artigos mais citados ou publicados em periódicos 

com alto fator de impacto dentre aqueles que respondiam adequadamente à pergunta 

norteadora da pesquisa e/ou tinham adequação com o fenômeno do estudo. Os artigos 

selecionados para integrar a pesquisa foram os seguintes:  

 

    Quadro 4 - Artigos selecionados para a revisão integrativa 

 

Título Autor(es) Ano  
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Mobilidade Científica, Treinamento e Habilidades 

Empresariais em Ciências da Saúde: o Caso Espanhol 

Aceituno-Aceituno,Danvila-Del-valle, 

García, Bousoño-Calzón. 

2021 

A influência de fatores pessoais e organizacionais na 

intenção de empreendedorismo: uma aplicação no setor 

de saúde. 

Marques, Valente, Lages. 

 

 

2018 

Desenvolvimento de um jogo de simulação para o 

ensino de habilidades empreendedoras a profissionais 

de saúde iniciantes em um ambiente de aprendizagem 

interprofissional. 

Kohlhaas, Götz., Berger, Högsdal, 

Steinhäuser, 

 

 

2017 

Ações empreendedoras em enfermagem: desafios de 

enfermeiras em posição estratégica de liderança 

Richter, Santos, Kaiser,  Capelari; 

Ferreira.  

2019 

Determinantes modificáveis para o sucesso ou fracasso 

da colaboração entre médicos em práticas de grupo na 

Alemanha: um estudo qualitativo. 

Weinmayr. Zwierlein, , Steinhäuser,  

 

 

2020 

Empreendedorismo em Enfermagem: motivações e 

possibilidades para o enfermeiro empreender 

Fonseca, Araújo,   Olivindo.  2018 

Empreendedorismo de negócios e Enfermagem: 

revisão integrativa. 

Colichi Silva e Lima, Bonini; Silva, 

Lima.  

2019 

Atividades socialmente empreendedoras na 

enfermagem: contribuições à saúde/viver saudável. 

Backes, Ilha, Weissheimer, 

Halberstadt, Megier, Machado. 

2016 

    Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Após a leitura dos artigos na íntegra, utilizou-se como estratégia de extração dos 

dados a leitura dos resultados e discussões  dos estudos, onde foram identificadas  as 

competências, (características, comportamentos ou perfil) dos empreendedores da área da 

saúde; barreiras e facilitadores ao empreendedorismo; formas pelas quais os profissionais da 

saúde empreendem. Foram elaborados resumos dos artigos evidenciando as temáticas 

definidas para a extração dos dados, de modo a facilitar a análise e interpretação dos dados. 

 

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
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Neste tópico são apresentados os resultados obtidos nos artigos selecionados na 

revisão integrativa da literatura.  Os temas analisados estão relacionados à questão de 

pesquisa e  objetivos deste estudo, oferecendo suporte teórico para a interpretação dos 

resultados.  

 

3.1 Formas de empreender no mercado de saúde 

 

Dentre as formas de empreendedorismo na saúde, Backes et al (2016) destaca o 

empreendedorismo social, que promove a saúde e bem estar, por meio de práticas sociais, 

importante para oportunizar estes benefícios a pessoas menos favorecidas. Na visão de 

Colichi et al (2018) no empreendedorismo social pode-se obter melhores resultados em saúde 

para um número maior de pessoas sem excluir o lucro. É possível angariar fundos em 

empresas privadas que financiam estes serviços sociais. 

No campo da enfermagem, o empreendedorismo social pode ser compreendido a 

partir de uma nova abordagem de intervenção em saúde baseada em processos colaborativos 

e participativos, onde pessoas, famílias e comunidades são os protagonistas. Esta abordagem 

busca um diálogo entre o saber técnico-científico e o saber popular (BACKES et al, 2016).  

Para o autor, o enfermeiro, como empreendedor social, atua como mediador deste 

processo nas famílias e comunidades. A intervenção de profissionais da enfermagem na 

realidade das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social ocupa lugar de 

destaque neste tipo de empreendedorismo. A inovação é traduzida no desenvolvimento e 

aplicação de práticas interativas e integradoras de cuidado que repercutem na educação, 

promoção da saúde e políticas voltadas ao bem-estar e saúde das famílias. 

No âmbito das organizações públicas e privadas, o intraempreendedorismo ganha 

destaque. Os profissionais da saúde espanhóis que atuam na área científica, por exemplo, 

demonstraram fortes intenções intraempreendedoras, até mais do que como empreendedores 

individuais, após uma experiência de trabalho no exterior. Os profissionais retornaram mais 

dispostos a empreender no país e também mais capacitados em relação às competências 

empreendedoras (ACEITUNO-ACEITUNO et al, 2021).   

Nos estudos de Richter et al. (2019)  com enfermeiras em posição estratégica de 

liderança, os autores dizem que, em diversos setores, existe uma caracterização do trabalho 

representada pela ideia de trabalho feminino ou masculino. Assim, a atuação em enfermagem 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 904



9 

ainda é majoritariamente ocupada por mulheres, apesar da crescente participação masculina 

a partir do século XX. Nesse estudo, as enfermeiras exercem o papel de intraempreendedoras 

e demonstraram ser capazes de mobilizar as equipes de forma propositiva, como recursos 

para o alcance de resultados.  

Para Colichi et al (2018) assim como outros empresários, os enfermeiros que se 

aventuram no empreendedorismo podem ser proprietários de suas empresas oferecendo 

diversos serviços na área da saúde como consultoria, educação e serviços de enfermagem 

clínica. Como todo empreendedor, combinando suas habilidades pessoais e conhecimentos 

pode desenvolver novos produtos, serviços ou promover o melhoramento destes. 

Na visão dos autores, as demandas de maior enfoque no empreendedorismo de 

enfermagem são a saúde com prática clínica privada nos cuidados de diabéticos e de pessoas 

que sofreram acidente vascular cerebral. Para além da área da saúde clínica, destaca-se a 

estética, podologia e tratamentos alternativos. Já os serviços de consultoria, assessoria e 

gestão de projetos estão em crescimento. Neste campo, a saúde ocupacional vem ganhando 

espaço. 

Atualmente, vê-se grandes oportunidades nos empreendimentos de clínicas em saúde, 

estando à frente dos demais negócios da área por investirem maciçamente em tecnologia, 

tendo como premissas a inovação, o empreendedorismo e o intraempreendedorismo. As 

clínicas têm desenvolvido técnicas e protocolos, inclusive investindo em gestão do 

conhecimento, tornando os atendimentos aos pacientes mais eficientes e ágeis, em virtude do 

uso de softwares, prontuários on-line, sistemas integrados com farmácias, laboratórios, 

dentre outros exemplos.  

Outra área do mercado da saúde que está em ascensão é o da tecnologia, como a 

criação de soluções digitais e equipamentos para favorecer a prestação de serviços por parte 

dos profissionais da área operacional. Exemplos não faltam, como o raio-x digital, que faz 

com que o exame seja enviado via internet, não necessitando das tradicionais chapas. As 

tecnologias mais recentes visam auxiliar o monitoramento do paciente por dispositivos 

eletrônicos portáteis, chamados de gadgets, além do uso de inteligência artificial, produtos 

inovadores que viabilizam o diagnóstico precoce para diversas doenças.  

Empreender em empresas que viabilizam determinados serviços em saúde de maneira 

terceirizada para clínicas e hospitais, facilitando o acesso de profissionais e pacientes, 
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especialmente os hospitalares devido à grande demanda por estes tipos de serviços: 

laboratoriais, de imagem, dentre outros.  

Além disso, há o advento do empreendedorismo em assessorias e consultorias 

especializadas em gestão de serviços em saúde, especialmente em gestão hospitalar, mercado 

que exige um alto nível de expertise, especialmente no que tange a qualidade em saúde. 

Para Labbadia et. al (2004) a criação de instrumentos destinados à melhoria da 

qualidade da assistência na saúde tornou-se um fenômeno universal, deixando de ser um 

mero conceito teórico para ser uma realidade cuja essência é garantir a sobrevivência das 

empresas e dos setores de produção de bens e serviços. Ademais, a avaliação constitui um 

pilar fundamental de garantia da assistência na saúde e é entendida como sendo um 

instrumento da gestão de serviços de saúde necessário para mensurar os esforços da 

organização, na qualidade dos serviços prestados, bem como sua utilidade e relevância social. 

Nesse contexto, a Acreditação Hospitalar se apresenta como um dos métodos de avaliação 

dos recursos das organizações de saúde, voluntário, periódico e reservado, que tende a 

garantir a qualidade da assistência por meio de padrões pré-estabelecidos. 

Segundo Feldmann et. al (2005) a Acreditação Hospitalar configura-se como uma 

metodologia desenvolvida para apreciar a qualidade da assistência oferecida em todos os 

serviços de um hospital. Tem como base a avaliação dos padrões de referência desejáveis, 

construídos por peritos da área e previamente divulgados, e nos indicadores ou instrumentos 

que o avaliador emprega para constatar os padrões que estão sendo analisados. A solicitação 

da Acreditação pela instituição é um ato voluntário, periódico, espontâneo, reservado e 

sigiloso em que se pretende obter a condição de acreditada de acordo com padrões 

previamente aceitos, na qual é escolhida a instituição acreditadora que desenvolverá o 

processo de Acreditação. 

Segundo a Organização Nacional de Acreditação (2004) o Programa Brasileiro de 

Acreditação Hospitalar visa o amplo conhecimento a respeito de um processo permanente de 

melhoria da qualidade assistencial, mediante a avaliação periódica do serviço. Para isso 

instituiu, no âmbito hospitalar, mecanismos para avaliação e aprimoramento contínuos da 

qualidade da assistência prestada. Sua concretização ocorreu mediante a elaboração do 

Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar (MBAH), o qual aborda os benefícios que as 

organizações de saúde obtêm ao se inserirem no processo de Acreditação Hospitalar, uma 
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vez que a instituição demonstrará responsabilidade e comprometimento com a segurança, 

com a ética profissional, com os procedimentos que realiza e com a garantia da qualidade do 

atendimento à população. 

Como apresentado, os empreendimentos em saúde têm em comum premissas como a 

gestão do conhecimento, a inovação, a qualidade, o empreendedorismo e o 

intraempreendedorismo, gerando novas soluções e melhorias que visam beneficiar toda a 

sociedade.  

 

3.2 Competências empreendedoras dos profissionais de saúde 

 

A intenção de empreender pode estar associada ao nível de habilidades 

empreendedoras de um profissional de saúde. Em todos esses tipos de empreendedorismo, é 

fundamental que os profissionais demonstrem características e habilidades empreendedoras 

para que possam contribuir com o desenvolvimento social ou organizacional (COLICHI et 

al, 2018). 

Os estudos de Aceituno-Aceituno (2021) demonstraram que as intenções de 

empreender dos pesquisadores que desenvolveram habilidades empreendedoras é maior do 

que naqueles que não receberam treinamentos em empreendedorismo. Dentre as 

competências empreendedoras importantes para os pesquisadores, o estudo destaca: Atitude 

mental positiva; capacidade de superar o fracasso, código de ética, gestão de reuniões, 

gerenciamento de estresse, relações sociais, gerenciamento de tempo, comunicação, atitude 

proativa, liderança, capacidade motivadora, negociação, organização e delegação, 

planejamento, seleção de pessoas, perseverança e visão de futuro.  

 A intenção empreendedora (IE) também foi objeto de estudo de Marques, Valente e 

Lages (2017), que procuraram identificar os constructos do perfil empreendedor e as 

condições internas em organizações de saúde que suportam o empreendedorismo e 

contribuem para a IE dos colaboradores destas organizações. 

 Por meio do método de análise utilizando perguntas baseadas em estudos anteriores 

foram analisadas 638 respostas de enfermeiras(os) em hospitais públicos do norte de Portugal 

de uma amostra total de 1384 nos bancos de cadastro das organizações estudadas. Os 

resultados obtidos para os atributos analisados sugerem que as dimensões relacionadas aos 

atributos pessoais, motivação e capacidade empreendedora, são os construtos que melhor 
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explicam a intenção empreendedora desses profissionais dentro de suas organizações 

(MARQUES; VALENTE; LAGES; 2017). 

Após uma experiência de trabalho e treinamentos no exterior, os pesquisadores 

espanhóis desenvolveram habilidades como capacidade de superar o fracasso, perseverança, 

observar o código de ética, superação do estresse e atitude proativa (ACEITUNO-

ACEITUNO et al, 2021).  A negociação foi a habilidade empreendedora menos 

desenvolvida, o que demonstra a necessidade de maior atenção a essa habilidade. No grupo 

que não teve a experiência de trabalho e treinamento no exterior, as habilidades de liderança 

e seleção de pessoas também teve baixo desenvolvimento.  

No empreendedorismo social, onde o profissional de saúde atua mediando processos 

colaborativos e dialogando com as comunidades, o profissional da enfermagem precisa ter a 

habilidade de estabelecer um diálogo entre o cuidado formal e informal no intuito de ampliar 

a interação e potencialização dos recursos individuais dos atores sociais. Saber negociar 

ações estratégicas de cuidado que ampliem as redes de relações com os diferentes atores e 

setores da sociedade (BACKES et al, 2016).  

Para atuarem no papel de liderança de forma intraempreendedora, as profissionais de 

enfermagem reconhecem que existem características essenciais à atuação empreendedora, 

como a perseverança, planejamento, proatividade, comprometimento e visão de futuro. A 

atitude empreendedora precisa ser estimulada desde a formação inicial em enfermagem, o 

que condiz com a percepção das enfermeiras que sentem necessidade de buscar 

conhecimento e qualificação para manterem-se em seus postos estratégicos  (RICHTER et 

al, 2019). 

Para cumprir esses objetivos, as enfermeiras intraempreendedoras comprometem-se 

de forma inspiradora, estimulando o comportamento empreendedor da equipe e reconhecem 

a importância da capacidade de inovação, assumir riscos calculados, ter proatividade e 

promover mudanças na gestão. 

Por outro lado, o comportamento inovador em enfermagem envolve o suporte da 

organização, recursos, ambiente favorável, conhecimento sobre inovação e o papel da 

enfermeira(o), bem como as lideranças da própria enfermagem, com intuito de divulgar as 

práticas utilizadas (MARQUES; VALENTE; LAGES, 2017). 
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Colichi et al (2018) afirmam que os enfermeiros empreendedores costumam assumir 

uma atitude positiva em relação à administração dos negócios, com uma orientação mais 

individual. Geralmente são autônomos e desejam alcançar o sucesso e serem vistos como 

superiores. Enfrentam os riscos com coragem e são inovadores e acreditam na sua 

capacidade.  

Para os autores, um bom profissional de enfermagem geralmente possui 

características que se assemelham à dos empreendedores como criatividade, inovação, 

confiança e motivação. O aprendizado constante que faz parte da rotina dos enfermeiros em 

função de suas atividades de cuidado, os conduzem a aprimorar a qualidade de seus serviços. 

 

3.3 Barreiras e facilitadores ao empreendedorismo em saúde 

Diversos campos na área da saúde vem conquistando espaço no mercado 

empreendedor. A crescente demanda por serviços de atenção e cuidado em saúde facilita o 

empreendedorismo entre profissionais de diferentes áreas deste mercado (COLICHI et al, 

2018). Nas diferentes formas de empreender encontram-se barreiras e facilitadores, que vão 

desde questões econômicas, até habilidades e motivações. 

Para Aceituno-Aceituno et al (2021) uma experiência de trabalho no exterior e a 

capacitação para o empreendedorismo incentivam a intenção de empreender. Desse modo, 

essas duas estratégias podem ser facilitadores do empreendedorismo no ramo científico do 

mercado de saúde. Entretanto, em seu estudo, os autores evidenciaram que as intenções 

empreendedoras não estavam ocorrendo no nível esperado entre os pesquisadores. Isto 

porque, na sua visão,  falta em seu país, a elaboração de políticas de incentivo ao 

desenvolvimento de habilidades empreendedoras e mobilidade científica, o que pode 

proporcionar uma formação abrangente em empreendedorismo e aumentar as iniciativas 

empreendedoras.  

Já no campo da enfermagem, segundo Colichi et al (2018) um dos motivos pelos quais 

os enfermeiros resolvem empreender é a forma negativa como percebem os ambientes de 

hospitais e clínicas que muitas vezes estão submetidos às mudanças nos sistemas de saúde 

do país. Entre esses fatores destaca-se: falhas nos cuidados, ambiente estressante, turnos de 

trabalho, cuidados focados nas doenças, modelo médico-centrado, falta de autonomia e 

baixos salários.  
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Já as oportunidades que motivam o empreendedorismo na enfermagem podem ser: 

envelhecimento populacional, gerações dispostas a investir em saúde, filhos que não podem 

cuidar dos pais idosos, necessidade de novos estabelecimentos de saúde e saúde preventiva. 

Esses fatores acabam tornando-se facilitadores ao empreendedorismo em saúde (COLICHI 

et al, 2018). 

Ainda segundo os autores, a motivação intrínseca é variada. Muitos enfermeiros 

sentem-se limitados nos locais onde atuam e desejam fazer a diferença para seus pacientes; 

sentem necessidade de ter seus próprios objetivos, seguir seus valores e praticar seus 

conhecimentos e habilidades. Também desejam mais autonomia, gerenciar sua carreira, ter 

horários flexíveis, correr riscos e ser bem sucedido. Há que se destacar o fato de que muitos 

empreendedores não registram formalmente suas atividades, o que pode ser uma barreira no 

seu crescimento como empreendedor. 

Dentre as limitações para o empreendedorismo, os enfermeiros podem apresentar um 

déficit em relação ao gerenciamento e liderança. Apesar da atitude positiva em relação à 

gestão, pode faltar experiência neste quesito. Erros na condução dos negócios também 

ocorrem entre esses profissionais em função do despreparo em planejar o negócio e escolher 

o mercado mais vantajoso. Questões como regulamentação da profissão, leis e regulamentos, 

concorrência desleal, dificuldade na parceria com médicos e questões de gênero também são 

barreiras ao empreendedorismo na área da enfermagem (COLICHI et al, 2018). 

No âmbito da enfermagem, Richter et al (2019) alerta para uma barreira importante 

que é a caracterização do trabalho representada pela ideia de trabalho feminino ou masculino, 

que de forma discriminatória gera iniquidades que colocam as mulheres em situação de 

desvantagem.  

Mesmo conquistando posições de liderança e atuando com intraempreendedoras, as 

enfermeiras relataram que sofrem discriminação de gênero sentindo-se muitas vezes 

imobilizadas ao desenvolver ações empreendedoras. Segundo elas, sua chefia imediata 

frequentemente bloqueia suas ações empreendedoras desacreditando de sua capacidade de 

gestão.  

As enfermeiras que ocupam cargos de gestão no setor de saúde parecem ter o desafio 

constante de comprovar sua capacidade de inovação, criatividade, proatividade ainda que 

estejam em posições que lhes confiram liberdade para empreender. Portanto, ao passo em 
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que alcançam uma posição estratégica, vivem a dicotomia de ter suas ações descredibilizadas 

e até boicotadas em função de seu gênero  (RICHTER et al, 2019). 

Consoante com estes estudos, Marques, Valente e Lages (2017) identificaram que 

questões sociodemográficas afetam a intenção empreendedora de enfermeiras(os), como é o 

caso do gênero feminino e da idade, que está negativamente relacionado com a IE. Por outro 

lado, treinamento em gestão e autonomia operacional está positivamente atrelado a IE. 

Outro estudo com objetivo de facilitar o empreendedorismo na saúde foi realizado 

por Kohlhaas et al. (2017) onde foi utilizado um jogo de simulação na disciplina obrigatória 

no curso de bacharelado em “Interprofessional Health Care” na Faculdade de Medicina de 

Heidelberg, Alemanha. Com duração de 26 a 54 horas, o jogo de simulação foi realizado em 

um módulo de administração de empresas dando aos alunos uma visão geral dos seguintes 

tópicos: economia da saúde, distribuição de produtos de saúde, marketing, financiamento, 

mudança organizacional e criação de uma prática. 

Os participantes descreveram o valor agregado de um evento puramente frontal pela 

possibilidade de colocar a teoria em prática e pelo fato de as consequências de uma medida 

poderem ser vivenciadas diretamente. Esta compreensão e a transmissão lúdica dos 

conteúdos de aprendizagem também são relevantes para as profissões da saúde. O ensino do 

conhecimento empreendedor no currículo foi vivenciado pelos alunos como uma parte 

significativa, assim como a incorporação desses tópicos em um jogo de simulação 

(KOHLHAAS et al., 2017). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O empreendedorismo no mercado da saúde por meio de ações inovadoras por parte 

dos profissionais propicia a ampliação do acesso aos produtos e serviços decorrentes dos 

novos empreendimentos, atendendo a uma demanda de pacientes que cresce 

exponencialmente. Vê-se que as áreas médica, de enfermagem e de pesquisa, por exemplo, 

destacam-se por iniciativas com o objetivo de tornar o acesso à saúde mais democrático e 

eficaz, criando e aprimorando técnicas, protocolos e tecnologias que visam a cura de 

enfermidades e o bem-estar do paciente.  
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Assim como em outros mercados, o empreendedorismo em saúde visa idealizar, 

coordenar e realizar projetos associados à inovação e tecnologia, em virtude de um custo-

benefício vantajoso, tanto para o paciente quanto para quem empreende: fatores essenciais 

para se ter sucesso em empreendimentos deste tipo.  

O tema deste estudo vem se apresentando cada vez mais relevante, visto que a saúde 

exige um conjunto de características fundamentais, dentre as quais as competências 

empreendedoras dos profissionais deste meio, para que gere inovação, crescimento e 

oportunidades.  

Com relação às formas de empreender no mercado da saúde foram identificados 

estudos em empreendedorismo social na área de enfermagem (COLICHI et al, 2018) e 

(BACKES et al, 2016) para aqueles dispostos a conviver com pessoas em situação de 

vulnerabilidade social produzindo resultados em saúde para um número maior de pessoas, 

sem excluir o lucro. Outra oportunidade para enfermagem é a atuação como proprietários de 

suas empresas oferecendo serviços de consultoria, assessoria, gestão de projetos, saúde 

ocupacional, educação e enfermagem clínica. Destacam-se ainda estética, podologia e 

tratamentos alternativos. 

A atuação em enfermagem ainda é majoritariamente ocupada por mulheres, as 

enfermeiras exercem o papel de intraempreendedoras e demonstraram ser capazes de 

mobilizar as equipes de forma propositiva, como recursos para o alcance de resultados 

(RICHTER et al, 2019). Uma forma de fortalecer as intenções intraempreendedoras, em 

estudo realizado com profissionais da área científica, foi após experiência de trabalho no 

exterior (ACEITUNO-ACEITUNO et al, 2021). A combinação de vivências e visões de 

mundo diferentes e a responsabilidade da liderança auxilia no desenvolvimento de 

competências empreendedoras de profissionais de saúde.   

 Atualmente, vê-se grandes oportunidades de empreendimentos na área da saúde, por 

intermédio de clínicas de cuidados gerais e de especialidades, como a dermatologia e a 

cardiologia, em produtos e serviços de tecnologia, além de empresas especializadas em 

oferecer determinados serviços em saúde de maneira terceirizada para clínicas e hospitais. 

Além disso, há o advento de assessorias e consultorias especialistas em gestão de serviços 

em saúde, especialmente em gestão hospitalar no que tange a qualidade dos serviços 

prestados, mercado que exige um alto nível de expertise. Tais empreendimentos têm em 
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comum premissas que, geralmente, emergem do profissional em saúde, como a aplicação de 

constructos da gestão do conhecimento, da inovação, do empreendedorismo e do 

intraempreendedorismo, gerando novas soluções tecnológicas e melhorias em processos e 

protocolos de atendimento ao paciente.  

Percebeu-se por meio da literatura que o empreendedor do mercado de saúde cumpre 

o importante papel de otimizar o trabalho dos profissionais de saúde que é o de propiciar a 

cura das enfermidades e o bem-estar aos seus pacientes. Conclui-se que, há uma carência de 

literatura específica quanto ao empreendedorismo no mercado da saúde, em especial ao que 

se refere às competências empreendedoras dos profissionais de saúde.  

Vê-se assim a necessidade da realização de mais pesquisas quanto ao assunto,  

tornando esta temática cada vez mais popular na comunidade científica, ampliando assim a 

aplicabilidade destas pesquisas junto ao empreendedorismo fomentador do próspero mercado 

da saúde. 
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CAPÍTULO 57 
 

DESPERTANDO O PRAZER PELA LEITURA DESDE A 
EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA PARCERIA ENTRE A 
FAMÍLIA E A ESCOLA PARA A VIDA 

 
Débora Estevão de Mello; Valéria da Siva Lima; Sílvia Cristina de Souza 
Trajano 

 
RESUMO: Esta pesquisa pretende analisar aspectos do despertar pelo prazer 
da leitura na Educação Infantil em parceria com a família, a fim de minimizar 
dificuldades do aluno em seu futuro escolar. Na metodologia, adotamos a 
pesquisa de abordagem qualitativa, embasada na revisão bibliográfica da 
área temática, decorrente da consulta de livros, artigos, resenhas e uma 
pequena amostragem realizada em campo, da perspectiva familiar sobre a 
participação escolar na vida de crianças. O Referencial Teórico apresenta 
documentos federais orientadores da Educação Básica. Autores como Freire 
(1989), Abamovick (1989), Coelho (2009), Rigolet (2012), Azevedo (2014) e 
Bamberger (2006) relatam a importância da leitura, seu desenvolvimento 
integral, a criatividade, conhecimentos diversos, ampliação de vocabulários, 
assim como o papel fundante da família junto a escola nesse processo de 
formação de leitura. Nos resultados, vimos que o prazer da leitura leva ao 
gosto por ler e aprender, portanto, quanto mais variados tipos de textos 
forem oferecidos ao aluno e que sejam significativos e apropriados a sua faixa 
etária, mais interesse terá pela temática e mais prazerosa a experiência. 
Consideramos que o desenvolvimento do gosto pela leitura deve iniciar no 
lar, com a ajuda dos pais oferendo livros adequados a faixa etária, sendo 
aperfeiçoado na escola, com educadores gerando momentos de prazer e 
estímulo à leitura, ao pensamento crítico e social, tendo em vista o 
desenvolvimento integral. 
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INTRODUÇÃO 

Nossa experiência profissional na educação surge como estagiária de licenciatura 

em matemática e auxiliar na Educação Infantil. Dos pontos positivos que encontramos ao 

longo do caminho não foram poucos, pois aprendemos muito com as experiências em sala 

de aula, especialmente, no que diz respeito, à didática. Conhecemos um pouco sobre a 

história de cada aluno, além de compreender seus conflitos e questionamentos que os 

tornam únicos e moldam sua visão sobre a realidade. Percebemos que o desempenho de 

alguns alunos poderia ser afetado por questões familiares como dificuldades financeiras, 

divórcio conturbado de seus pais e ou responsáveis e até desinteresse pelo seu rendimento 

acadêmico. Por outro lado, notamos que os alunos poderiam melhorar seu desempenho 

ao receberem suporte escolar adequado e uma melhor atenção, dentro das possibilidades 

institucionais, segundo suas necessidades individuais. Assim, compreendemos melhor os 

estudantes da escola onde trabalhávamos.  Crescemos profissionalmente à medida em que 

participávamos de reuniões periódicas que buscavam envolver os responsáveis e o aluno, 

relatando suas notas, explicando o desempenho ao longo das atividades propostas e 

discutindo assuntos pertinentes ao aprendizado. Além da reunião com pais e responsáveis, 

participamos de reuniões junto a equipe pedagógica, em que eram discutidas a adequação 

do ensino às normas vigentes, de maneira a orientar os professores quanto aos projetos 

com temas diversos, como por exemplo, no “projeto contra dengue” ou mesmo em relação 

aos projetos individuais de cada professor.  

No entanto, nem sempre somos compostos apenas de pontos positivos, então, 

como aspectos negativos destacamos a percepção equivocada por parte de alguns 

responsáveis, que consideravam a Educação Infantil apenas como um momento de lazer, 

em que as crianças brincam e se divertiam sem quaisquer compromissos, enquanto na 

realidade a Educação Infantil é a primeira fase de relações e interação social extra lar, 

sendo fundamental para a vida futura em sociedade da criança e, por isso, uma das mais 

importantes, pois será base para as etapas seguinte, portanto, deve ser considerada com 

responsabilidade e diligência. Outro aspecto negativo encontrado que, a fim de 

atendermos as demandas da escola, quando uma professora, por motivos de saúde ou 

semelhante precisava se ausentar, outra substituía a turma de sua colega (os alunos eram 

divididos entre turmas de forma que se duas professoras faltassem no mesmo dia, uma 

quantidade de 50 alunos era dividida entre outras turmas completas. O que sobrecarregava 

a turma e a professora regente, além de ficar crianças com diferentes faixas etárias na 
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mesma sala). 

 Contudo, nosso olhar foi sensibilizado ao adquirir experiências também em outros 

espaços e no ano de 2013, participando do “Projeto mais Educação”, onde tivemos 

contato com a prática da Licenciatura em Matemática, participando de reuniões, junto 

com a equipe de pedagogia, em virtude de um convite feito pela coordenadora do projeto 

na escola Municipal Wandir de Carvalho, município de Volta Redonda, no Estado do Rio 

de Janeiro. Nessas reuniões, os professores comentavam sobre dificuldades do processo 

de ensino-aprendizagem, em especial ao ensino da matemática e português, devido as 

frequentes notas baixas e o baixo rendimento nestas disciplinas pelos alunos. Assim, o 

projeto “Mais Educação”, promoveu aulas de reforço para os alunos que tinham 

dificuldades nas referidas disciplinas, além de ofertar aulas de judô e teatro. Como 

estagiária, atuamos com aulas de reforço na disciplina de matemática e, para nossa 

surpresa, constatamos que nossos alunos não possuíam dificuldades na disciplina, mas 

sim em entender o enunciado das questões propostas, de modo que quando explicávamos 

o que estava sendo pedido na questão, eles conseguiam desenvolver a questão. 

No ano de 2014, trabalhando como auxiliar de Educação Infantil no Cora Coralina 

– Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), acompanhei, junto a professora regente 

da turma, etapas do desenvolvimento da criança, com o cantinho da leitura. A professora 

buscava tornar a leitura atrativa e, para isso, utilizava bichos de pelúcia, tapete, almofadas, 

livros musicais, fantasias entre outros. Acompanhamos o processo de leitura entre 

crianças de 2 e 5 anos e, nos chamando atenção, quanto as turmas de 4 anos, a maneira 

como a professora regente da turma, buscava de forma criativa, realizar o momento da 

leitura. Ela trazia para este momento um baú confeccionado com paetês dourado, e 

anunciava aos seus alunos que dentro daquele baú haviam vários Tesouros1. Participamos 

de várias abordagens para a escrita, em que os alunos entre 4 e 5 anos, de idade, eram 

iniciados ao alfabeto através de figuras, sendo incentivados a identificar a letra pela figura 

apresentada. Os alunos participavam de dinâmicas que trabalhavam a leitura associada a 

imagem, eram estimulados a contar uma história com base na imagem que lhes era 

apresentada. À medida que contavam a estória, a professora escrevia a narrativa ao lado 

da imagem apresentada, mostrando a forma escrita das palavras por eles ditas. Havia 

dinâmicas com fantoches, musicais, teatro, dança, entre outras criatividades para o 

 
1 Tais tesouros eram livros que eram retirados do baú confeccionado pela professora para o cantinho da 

leitura e lidos por ela e depois entregues aos alunos para analisar seus detalhes como textura, gravuras, 

desenhos... 
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desenvolvimento da leitura. 

Mediante as experiências e testemunhos relatados, os “Desafios da Leitura na 

Educação Infantil, parceria entre Família e Escola: uma breve revisão bibliográfica” é o 

tema que justifica nosso interesse em estudar as teorias sobre a importância da leitura para 

o desenvolvimento integral do aluno e seu despertar para a interpretação de texto, o 

pensamento crítico, a argumentação, a criatividade e o incentivo a pesquisa.  

Entretanto, a escola para ter sucesso precisa da cumplicidade familiar, suprindo 

dificuldades estruturais existentes no sistema de ensino, tais como o excesso de alunos 

para poucos professores contratados, espaço físico inadequado, falta de recursos, 

materiais e curto tempo de permanência na escola. O distanciamento entre a escola e a 

família é danoso para ambos os lados, pois a escola não dá conta sozinha e a família, nem 

sempre tem instrução, ou mesmo orientação para a realização de um dever de casa com 

sua criança. 

Como problema de pesquisa, diante das dificuldades de leitura encontradas na 

escola, trazemos o seguinte questionamento: como o professor pode estimular no aluno, 

a partir da Educação Infantil, o prazer pela leitura, sanando dificuldades encontradas no 

percurso do processo ensino-aprendizagem?   

Apontamos como hipótese, que o ambiente familiar do aluno deve ser envolvido 

no processo de aprendizagem, de modo a tornar a adoção do prazer da leitura algo natural 

e prazeroso, partindo de casa, como um entretenimento, e não apenas uma exigência 

escolar.  

Assim, como objetivo geral pretendemos analisar, a luz da teoria associada as 

experiências práticas, junto a família, como o prazer da leitura na Educação Infantil 

podem ser desenvolvidas, visando minimizar dificuldades do aluno em seu futuro na 

escola.  

De maneira mais específica, pretendemos investigar metodologias que proponham 

mudança de postura entre a família e a escola em prol de desenvolver o prazer de ler. 

Como metodologia adotamos a pesquisa de abordagem qualitativa, embasada na 

revisão bibliográfica da área temática, decorrente da consulta de livros, artigos, resenhas 

e uma pequena amostragem realizada em campo, da perspectiva familiar sobre sua 

participação escolar na vida de sua criança. Destacamos a seguir, os principais tópicos de 

estudo que abordaremos no decorrer do trabalho: o primeiro item trata da  “A importância 

da leitura a partir da Educação Infantil”; no segundo intem,  “A participação da família 

no desenvolvimento da leitura da criança junto a escola”; e por fim encerramos a discussão 
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com os teóricos com as !Práticas metodológicas para o desenvolvimento da leitura na 

Educação Infantil l”. 

O Referencial Teórico está composto por documentos federais orientadores da 

educação básica, autores como Freire (1989), Abramovick (1989), Coelho (2009), Rigolet 

(2012), Azevedo (2014) e Bamberger (2006), dentre outros que relatam a importância 

sobre o hábito da leitura e a diferença que esta faz na vida do aluno e em seu 

desenvolvimento integral, despertando a criatividade, proporcionando conhecimentos 

diversos, ampliando o vocabulário, assim como o papel fundante da família junto a escola 

nesse processo. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A importância da leitura a partir da Educação Infantil 

 

 Antes de iniciarmos nosso referencial teórico, é válido trazermos o conceito de 

leitura, que para Bamberger (2006), está relacionado a decodificação de símbolos e a 

criação de protocolos para extração de significados e esse processo é complexo não se 

limitando a um procedimento de repetição ou a recepção passiva de informações. É um 

processo delineado pela reflexão do indivíduo ao despertar da criatividade na ampliação 

do seu vocabulário, expandindo o horizonte intelectual. Para o autor, a leitura possibilita 

a participação ativa do sujeito na sociedade, contribuindo para a auto realização, 

viabilizando o progresso econômico do país, que se dá pelo acesso que o povo possui do 

que é transmitido pela palavra impressa. Contudo, cada ponto de vista é uma perspectiva 

única, pois ainda que todos lêssemos o mesmo texto, a maneira a qual realizamos o 

entendimento, é variado, de acordo com nossas experiências individuais.  

Somando a isso, Freire (1989), diz que a leitura começa muito antes da palavra 

escrita, tendo início na leitura que cada indivíduo faz do mundo, e assim, a compreensão 

do texto tem relação direta com o contexto, no qual o indivíduo está inserido, existindo 

uma relação dinâmica entre texto e contexto. 

Para Azevedo (2014), o estimulo a leitura, é um hábito que pode ser automatizado 

a partir das operações mentais, onde se dá de forma rápida, contudo, a leitura precisa ser 

incentivada criativamente, sendo motivadora e plena de significados desde a infância. Por 

outro lado, Coelho (2009), afirma que a leitura vai além de um hábito, estando relacionada 

com o despertar do interesse do indivíduo pela leitura, motivado por uma “falta”. Segundo 

ela, “só desejamos algo que nos falta”, neste contexto, o que faltar ao leitor é a 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 920



informação, compreensão, certezas, respostas, tradução de pensamentos e até de 

sentimentos, sendo todas estas “faltas” preenchidas pelo livro mediante a uma postura 

interrogativa sincera e plena. 

 Diante disso, condicionar a criança a uma repetição como obrigação sem sentido 

ou apenas para o cumprimento de exigências é um hábito, mas infrutífero, pois à medida 

que a criança não adquire a consciência de que a leitura não é algo protocolar, mais sim 

um desejo provocado pela curiosidade e a certeza de que a leitura poderá sanar dúvidas e 

curiosidades, passa de uma obrigação, para um prazer, amplia-se em bom rendimento em 

diferentes áreas do conhecimento. 

 Desse modo, a partir da visão dada pelos autores, percebemos que a leitura na 

Educação Infantil se delineia como algo importante, pois viabiliza o desenvolvimento da 

criança no ambiente escolar e social, permitindo que ela se torne um indivíduo mais 

crítico, consciente, curioso por respostas e amante do saber.  Assim, quanto estimulamos 

o prazer da leitura nas escolas e na sociedade (por meio da conscientização familiar), 

estamos ao mesmo tempo estimulando a formação de indivíduos mais completos em 

conhecimento e melhor preparados para exercer suas atribuições sociais. 

 

A participação da família no desenvolvimento da leitura da criança junto a escola 

 Martins (1994), discorre sobre o projeto: Vai e vem da leitura, iniciado em 2009 

na creche e Pré-Escola Santa Cruz, da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), 

em que a professora Guaraci, da sala de leitura2, pediu às famílias de seus alunos que 

contribuíssem para a leitura em suas casas, assim, os alunos escolhiam os livros de seu 

interesse e estes eram entregues aos pais para que o lessem junto com a criança em suas 

casas. Neste relato de experiência, o aluno após a leitura do livro feita por seus 

responsáveis, desenharia a parte que mais gostou da história. Quando os responsáveis 

levam os livros da escola para lerem em casa com suas crianças, o aprendizado se torna 

mais divertido, permitindo uma interação e cumplicidade, envolvendo-se no processo 

ensino-aprendizagem. O resultado é a família e a escola trabalhando juntos em benefício 

da criança e seu melhor rendimento escolar. 

 Assim, Paín (2013) ressalta que quando a família não consegue fazer a criança 

despertar o interesse pelo prazer da leitura e escrita, no momento em que ela se vê diante 

 
2 A partir desse projeto, outros surgiram como, o projeto “O meio ambiente está no meio da gente”, que 

enviou livros infantis e brindes para todos os alunos, o projeto “O mundinho’, que visou desenvolver o 

olhar da criança sobre o meio ambiente, entre outros. 
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de uma situação de aprendizagem, ela não consegue desenvolver o desejo de aprender, 

pois não encontra vínculo com o objeto, não se identificando, assim perde o interesse, 

distancia-se do conhecimento. Por isso, é importante a criança ter referenciais 

significativos em todos os sentidos da vida, iniciando-se em sua casa, e nesse caso, 

quando a família desperta na sua criança o prazer pela leitura, desenvolve-se melhor por 

compreender desde cedo que ler é algo natural e não monótono, uma fonte rica de 

conhecimento e oportunidade de saber coisas diferentes daquelas que está acostumado 

em seu cotidiano, suprindo curiosidades naturais da infância. 

É preciso considerar, a cooperação entre os responsáveis e professores, como 

ferramenta para o alcance da qualidade do ensino e, nesse sentido, Dessen e Polonia 

(2007), desenvolveram um estudo sobre a comunicação cooperativa entre família e 

escola, considerando a relação dos efeitos positivos do diálogo participativo dessa 

relação. Para os autores, as crianças melhoraram a qualidade de sua educação por meio 

de atitudes mais favoráveis às tarefas em sala de aula, tendo autoestima, conduta e atitudes 

positivas. Quanto ao professor, o dialogar com as famílias aumenta a satisfação no 

exercício da profissão e no seu compromisso com o aprendizado e desenvolvimento de 

seus alunos. Os responsáveis dos alunos passam a ter melhor compreensão dos programas 

escolares, valorizando a educação dos filhos e aprimorando sua comunicação.  

Segundo Fernandes (2012), intervenções concretas no processo de ensino baseado 

na cooperação e intervenção afetiva pelos responsáveis e professores, influenciam os 

alunos, dirigindo o processo de alfabetização e comunicação de valores, ao passo que 

podem ensinar, enquanto instruem. 

 Nesse sentido, Abramovich (1989), ressalta que é em casa que a criança tem o 

primeiro contato com a leitura, de forma amorosa e prazerosa, pois a convivência e a 

promoção de atividades que envolvam as famílias com a participação de todos são fatores 

fundamentais na construção da identidade dos alunos e desafios postos à alfabetização e 

ao letramento, que segundo Soares (2003), letrar é bem mais que alfabetizar, é ensinar a 

ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura façam sentido e parte da 

vida do aluno. E este desafio demanda que se estabeleça um processo reflexivo, de ação 

e análise nas diversas formas de interação entre a escola, família, professor e aluno. O 

ambiente escolar e familiar, devem atuar de forma a complementar as ações de ensino e 

preparação para o mundo com a criança, afim de possibilitar uma formação sólida para a 

decodificação de símbolos do letramento, mas também sociais, entendendo, identificando 

letras, expressões e imagens.   
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 De acordo com Fernandes (2012), é indispensável que se estabeleça um diálogo 

com a família afim de definir o que se quer unificar quanto à linguagem e procedimentos, 

assumindo responsabilidades compartilhadas, além criar formas para que o aluno e a 

família pratiquem e contribuam para o processo de alfabetização. 

  

Práticas metodológicas para o desenvolvimento da leitura na Educação Infantil 

 O professor desempenha um papel fundamental nas práticas diárias da leitura, 

Ferreira e Dias (2002), defendem a necessidade de propor aos alunos atividades de leitura, 

de modo a fazê-los compreender que o significado do texto que será construído, depende 

dos objetivos e perguntas do leitor e da natureza do texto, pois a escola pode contribuir 

para a formação de sujeitos leitores fornecendo acesso às diferentes leituras. Nesse 

sentido, a leitura é uma estrutura textual compreensível à interpretação da criança, 

presente no âmbito familiar, por meio da narração ou com a leitura de histórias que 

favorece o desenvolvimento de capacidades linguísticas e cognitivas, permitindo o 

estabelecimento de uma lógica temporária, promovendo ainda o acesso a modelos 

culturais de identificação pessoal e social (OLIVEIRA, 2012).  

 Assim, segundo Rigolet (2012), a leitura de histórias se mostra como um elemento 

motivador e significativo, que informa e educa, que desenvolve o prazer pela literatura e 

ensina a lidar com conflitos internos próprios da idade, preparando a criança para os 

desafios da sua evolução de forma autônoma e segura, e nesse sentido, Dohme (2010), 

entende que ler histórias em uma tarefa didática, permite desenvolver o reconhecimento 

de gêneros narrativos, a distinção entre narrador e personagem, a reconstrução de um 

sentido não explícito, a imaginação de um registro léxico e das diversas entonações da 

oralidade.  

 Um texto bem trabalhado, partindo do interesse e gosto temático do aluno é um 

recurso eficaz para o desenvolvimento da leitura, ampliando e aprofundando o horizonte 

desse interesse, permitindo maior sensibilidade e capacidade de análise da história do 

texto. E isso favorece a comunicação das próprias vivências e a socialização, 

desenvolvendo a percepção e o aprofundamento de ideias pela interpretação crítica. Essas 

práticas fomentam o prazer da discussão e consequentemente da leitura. Flôres e Silva 

(2010), comentam sobre a necessidade dos professores conhecerem bem sua função como 

mediadores entre a leitura e o aluno, pois a incidência de seu trabalho na formação de 

futuros leitores é fundante. É decisiva e primordial para o sucesso de ambos, quem ensina 
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e quem aprende. 

Assim, Oliveira (2012), entende que colocar a criança em contato com a estrutura 

textual narrativa através de diversas atividades, como por exemplo: a audição da Leitura3 

de um conto, a audição da narração de contos através da palavra ou apoiada em vários 

recursos como contos gravados em áudio ou em vídeo, a produção oral de relatos e 

anedotas, permitem resgatar a memória de sua comunidade, compreender e utilizar 

estratégias de aproveitamento didático na área das linguagens que não neutralizam o 

prazer em escutar, mas que através do planejamento de cada atividade desperte o interesse 

das crianças.  

Casado (2013), enfatiza que o leitor deve ser ágil, com boa leitura e sua explicação 

deve ser clara e concisa para que as crianças possam se identificar com o texto narrado, 

projetando-se na história, de modo a sentir-se como personagens e protagonistas 

vivenciando as diversas situações da narrativa. Ao mesmo tempo, deve haver a 

simplicidade e mistério, mesmo quando a história lida apresente exemplos cotidianos, 

deve criar uma atmosfera de mistério, mantendo a atenção e reforçando o interesse das 

crianças em ouvir a história. Ainda em Casado (2013), a leitura das histórias permite às 

crianças desenvolverem capacidades para assumir atitudes positivas diante da língua, 

compreender a linguagem com maior facilidade e reconhecer suas construções, exercitar 

sua imaginação, criatividade e a lógica. Quem lê histórias para crianças pequenas oferece 

um ambiente propícios para a livre expressão, que pode ser exercida de inúmeras formas 

diferentes e do ponto de vista musical, por exemplo, pode ser trabalhado o ritmo, a rima, 

paródias os sons com onomatopeias, canções populares entre outros. Por intermédio da 

leitura de histórias é possível recriar alguns aspectos, do brincar de criar vozes diferentes 

para os personagens ou ações. 

 A maneira como levamos o conhecimento às crianças, vai definir melhor ou não 

a compreensão do que está sendo falado ou escrito, dessa forma, os meios são importantes 

ferramentas que podem nos auxiliar nesse processo, tornando o aprender mais 

interessante e divertido, de modo a chamar a atenção positivamente das crianças para o 

que está sendo ensinado. 

 Silva (2016) em “Leitura na educação infantil: práticas necessárias à formação de 

bons leitores” diz que as práticas pedagógicas são fundamentais para a formação de bons 

leitores e por meio de imagens, cartazes, rodas de leitura e de conversa, a história em 

 
3 Entende-se como Leitura, neste caso, como oralização de texto escrito (OLIVEIRA, 2012). 
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quadrinho e tantos outros recursos, levam ao aluno melhor compreensão dos assuntos 

desenvolvido pelo professor, permitindo-o não apenas o entendimento, mas o despertar 

do interesse pelo tema abordado. Nesse sentido, uma proposta de aula que motive o 

interesse pela leitura e que agregue a participação da família é salutar. 

 

METODOLOGIA 

 Como metodologia adotamos a pesquisa de abordagem qualitativa, embasada na 

revisão bibliográfica da área temática, decorrente da consulta de livros, artigos, 

elaboração de resenhas. Abramovich (1989), aborda que “[...] é importante para a 

formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias... Escutá-las é o início da 

aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de 

descoberta e de compreensão do mundo”. [...]”, assim como Coelho (2000), diz que “[...] 

a leitura total é a conquista do meio instrumental de compreensão, de tomada de posse da 

informação, em sentido amplo. Isso supõe uma dinâmica interrogativa diante dos 

acontecimentos do texto e da imagem. [...]”. Assim, para Freire (1989), “[...] a 

compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das 

relações entre o texto e o contexto [...]”, Rigolet (2009), diz que “[...] a preparação para 

um acto de leitura, especialmente quando destinado a um grupo de crianças, é essencial: 

quanto mais exaustivo e pormenorizado for este tempo de preparação – cuidando de cada 

detalhe como se fosse da máxima importância -, maior hipótese de sucesso terá a narração 

em si [...]”. Estes são nossas principais referenciais que embasam nosso trabalho, além de 

Bamberger (2006), que diz ser“[...] preciso fazer da leitura um hábito determinado por 

motivos permanentes e não por inclinações mutáveis [...] e Azevedo (2014), enfatiza que 

“[...] à leitura é atribuído o papel de ajudar o aluno a consolidar o seu próprio percurso 

enquanto leitor e a sua autonomia face ao conhecimento [...]”.Visto ser a leitura  algo que 

produz conhecimento e deve ser inserida desde a educação Infantil. 

 A seguir, apresentaremos uma breve análise da tabela 1, apropriações de dados 

para o desenvolvimento de uma atividade para a leitura na Educação Infantil, elaborado 

por SILVA (2016). 

Figura 1.  DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A LEITURA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
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Fonte: Silva, 2016 

 

Conforme visto na tabela acima, as atividades e materiais de apoio precisam estar 

de acordo com a faixa etária da criança e, quanto mais nova for a criança, maior deve ser 

o cuidado e atenção que os adultos precisam ter ao fazer o incentivo para a leitura, já que 

este processo possui muitos desafios.  

Enquanto a criança possui entre 1 a 2 anos, é recomendado o uso de livros com 

figuras simples, sendo o livro feito de materiais que possam possibilitar o manuseio da 

criança (como papelão, madeira, pano e similares) além do uso de fantoches e similares.  

Mais tarde, quando a criança possuir entre 2 a 3 anos os livros podem apresentar 

figuras com mais detalhes para a criança analisar. Os fantoches continuam sendo uma 

ótima ferramenta e pode-se acrescentar músicas simples para a criança cantarem junto e 

aprenderem novas palavras, além de um senso de ritmo.  

Quando a criança possuir entre 3 a 6 anos, além das imagens, há a possibilidade 

de inclusão de narrativas curtas e objetivas nos livros, buscando a repetição de elementos 

para fazer a manutenção da atenção da criança. Além disso, o contador de histórias pode 

fazer uso de fantasias, máscaras e outros materiais de customização para se parecer 

visualmente com os personagens do livro, imergindo a criança na história contata e assim 
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mantendo sua atenção no enredo.  

Quando a criança for da faixa etária entre 6 a 7 anos, ela será iniciada a 

aprendizagem formal da escrita e assim, o professor pode iniciar o trabalho com livros 

com textos mais detalhados, com fontes e cores diferentes. As imagens do livro são o 

apoio visual para que a criança entenda o contexto do texto. O uso de materiais como 

massinha, tintas, lápis de cor ou de cera, entre outros, passam a ser recomendados por 

serem atrativos e lúdicos para as crianças.  

 Uma proposta de aula para o desenvolvimento de interesse e motivação dos alunos 

da Educação Infantil, com a participação da família na escola é o recontar de estórias 

ouvidas e planejar coletivamente, isto é, junto com as crianças, roteiros de encenações, 

definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. Como metodologia, 

podem-se utilizar histórias da literatura infantil, onde as crianças poderiam encenar para 

a sua família a história escolhida, permitindo que a esta contribua com o processo de 

aprendizagem e no despertar do prazer pela leitura da criança.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao participar como estagiária do “Programa Mais Educação” em 2013, renovado 

pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 17/2017, com a 

denominação de “Programa Novo mais Educação” vivenciamos o objetivo do programa 

que era melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino 

fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, 

otimizando o tempo de permanência dos estudantes na escola (BRASIL, 2017). Ao 

acompanhar esse projeto, alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Escola 

Pública Municipal no município de Volta Redonda – Sul do Estado do Rio de Janeiro, 

observamos que as limitações apresentadas pelos alunos não estavam no conteúdo 

didático da disciplina de matemática e sim na dificuldade de entender o enunciado das 

questões de provas, não compreendendo como poderia responder e o faziam de forma 

equivocada, tirando notas baixas, evidenciando que a raiz do problema eram desvios na 

formação leitora. 

 Tendo em vista os aspectos discutidos ao longo deste trabalho, o ato de ler deve 

estar presente na vida da criança, desde muito pequena, pois quando ela é introduzida à 

leitura se familiariza com esse universo, ao chegar à escola se mostra mais desenvolta 

quanto à leitura de livros, textos, versos, contos que a instituição educacional oferece.  
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Sabe-se que nem todas as crianças têm incentivo familiar neste processo, por diversos 

motivos sociais, cabendo ao professor desempenhar o papel de incentivador da leitura.  

 A grande questão deste trabalho foi responder como este educador pode motivar 

seus alunos ao ato de ler em sala de aula, onde diferentes autores trouxeram reflexões 

passíveis de análise ao bom educador, assim como contribuições das experiências práticas 

com ferramentas essenciais para que o professor possa inserir em suas aulas, a dinâmica 

educativa, possibilitando ao aluno se tornar um leitor com gosto pela leitura e não, com 

um sentimento de cumprimento de rotina. 

  O resultado dessa discussão fomenta que, o prazer da leitura leva ao gosto por ler 

e aprender, portanto, quanto mais variados tipos de textos forem oferecidos a este aluno, 

que sejam significativos de acordo com a visão de mundo deste e apropriados para sua 

faixa etária, mais interesse ele terá pela temática e mais prazerosa esta experiência será 

para ele.  

Desse modo, a criança exposta à leitura se desenvolve melhor tanto na pronúncia 

de palavras, quanto na escrita, facilitando a própria comunicação. Por isso, a inserção da 

leitura desde a infância faz a criança ter um desenvolvimento integral em sua formação 

como indivíduo. Este processo de inserção e desenvolvimento do gosto pela leitura não é 

feito isoladamente pela escola, sendo a família uma peça importante. 

A prática da leitura no ambiente familiar influencia na competência leitora, sendo 

fundamental para a aprendizagem, pois permite outras competências e habilidades em 

diferentes áreas do saber. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entender a importância dos livros e da leitura na educação infantil é necessário 

para educadores e pais, pois, o contato com os livros, com as texturas e a interação com 

as histórias auxilia no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças. 

Estimula a criatividade, a aquisição de cultura, melhora a escrita, desperta a imaginação, 

estimula atitudes éticas, entre outros.  A leitura também contribui para melhorias no 

vocabulário, na fala e no rendimento escolar, auxiliando no desenvolvimento integral do 

aluno. Os pais devem incentivar a leitura nas crianças, pois, através do interesse pela 

leitura as crianças se sentem atraídas pelo universo dos livros. Este momento deve ocorrer 

de forma natural, buscando conhecer quais assuntos interessam a criança e buscar 

interagir sobre o que entendeu da história de forma a tornar este momento prazeroso. 

As Instituições de Ensino devem incentivar o aluno para a leitura, através de livros 
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com gravuras do universo infantil, com texturas diferentes e musicais, buscando 

diversificar os momentos de leitura interagindo com as crianças através de teatro, 

musicais entre outros. Na etapa da Educação Infantil é quando antecede a leitura formal, 

deve ocorrer de forma lúdica, pois a criança se dispersa rápido, o professor deve buscar 

leituras de acordo com a faixa etária para melhor compreensão da criança e também 

diversificar a leitura com contos, poesias e fábulas. 

 Por fim, consideramos que o desenvolvimento e hábitos pela leitura devem iniciar 

no lar, com a ajuda dos pais oferendo livros adequados a faixa etária, sendo aperfeiçoado 

na escola, com educadores gerando momentos de prazer e estímulo a leitura, sabendo que 

a leitura desperta no aluno o pensamento crítico e social, auxiliando em seu 

desenvolvimento integral. A leitura, portanto, deve ser desenvolvida constantemente na 

vida familiar do aluno, estimulado pelo prazer, conduzido pelo hábito e internalizado 

como uma constante necessária no dia-a-dia para a compreensão do mundo. 
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CAPÍTULO 58 
 

PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE E A 
DESMOTIVAÇÃO PARA ENSINAR: COMO ISSO AFETA 
O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
EDNALVA TAVARES DE MENDONÇA TELINHOS PEREIRA 

 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo discutir e analisar a 
profissionalização docente e seus percursos e desafios, bem como as causas 
e consequências da desmotivação dos professores em sala de aula. 
Discutimos também que a desmotivação da maioria dos professores 
questionados para estar em sala de aula pode comprometer o processo 
ensino-aprendizagem escolar. Isso se constitui na nossa problemática. Como 
hipótese levantada, foi escolhida que “professores desmotivados geram 
alunos desmotivados”. Como, então, motivar os docentes? A escolha do tema 
se deu em função da minha observação direta, através de conversas informais 
com professores das áreas de Ciências, Geografia, História, Matemática, 
Inglês, Educação Física, Língua Portuguesa e Artes. Para a realização deste 
trabalho, foi efetuado um estudo de natureza qualitativa e quantitativa e uma 
pesquisa de campo, recorrendo à entrevista por meio de um questionário 
enviado (via email) a 49 professores das cidades de Salvador, Lauro de 
Freitas, Mata de São e Entre Rios, no estado da Bahia; Itabaiana, no estado 
de Sergipe; e da cidade do Rio de Janeiro. O que pode-se perceber na análise 
dos questionários respondidos pelos professores para a fundamentação 
desta pesquisa é que, dada a complexidade da prática de ensinar, das 
condições precárias em que se encontram as escolas e da desvalorização do 
papel do professor, a maioria dos educadores não está se identificando com 
a profissão. Vale ressaltar que apenas três professores que responderam o 
questionário cursaram o Mestrado; 40 têm especialização e seis possuem 
graduação em licenciatura. Observou-se, ao longo desta pesquisa, que a 
maioria dos professores entrevistados disseram que têm vocação para a 
docência. No entanto, 57% mudariam de profissão, se pudessem. Os que não 
mudariam de profissão mostraram-se, na sua maioria, insatisfeitos com suas 
atividades laborais. 
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1 INTRODUÇÃO 

               Realizar este trabalho de investigação foi uma oportunidade única para 

expressar tudo que eu observei ao longo dos meus quatorze anos como educadora da 

rede pública das cidades de Mata de São João e Lauro de Freitas, no estado da Bahia. O 

objetivo maior desta pesquisa é discutir e analisar a profissionalização docente e todos 

os seus percursos e desafios, bem como analisar as causas e consequências da 

desmotivação dos professores em sala de aula.  

               Paralelo à profissionalização, discutiu-se que a desmotivação da maioria dos 

professores questionados para a realização deste trabalho para estar em sala de aula 

pode comprometer o processo ensino-aprendizagem. Isso se constitui na problemática 

trabalhada nesta pesquisa. 

               Como hipótese levantada para o desenvolvimento do trabalho, “professores 

desmotivados geram alunos desmotivados”. Como, então, motivar os docentes? O tema 

foi escolhido em função da minha observação direta, através de conversas informais 

com professores das áreas de Ciências, Geografia, História, Matemática, Inglês, 

Educação Física, Língua Portuguesa e Artes. Nestas conversas, observei que os 

professores quando vão para a sala de aula o fazem com muita desmotivação, parecendo 

que carregam um fardo muito pesado, e isso compromete o processo ensino-

aprendizagem. Para a realização deste trabalho, foi efetuado um estudo de natureza 

qualitativa e quantitativa e uma pesquisa de campo, recorrendo à entrevista por meio de 

um questionário enviado (via email) a 49 professores das cidades de Salvador, Lauro de 

Freitas, Mata de São e Entre Rios, no estado da Bahia; Itabaiana, no estado de Sergipe; 

e da cidade do Rio de Janeiro, todos eles lecionando nas redes públicas municipal e 

estadual de ensino. 

               Discutiu-se, em princípio, a identidade profissional do professor, baseando-se 

nos conceitos de Didática, como um processo de construção do sujeito historicamente 

situado. A seguir, trabalhou-se a questão da profissionalização docente e a vocação (ou 

a falta dela) para ensinar, abordando o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(BRASIL, 1996).  

               A profissão de professor vem sendo cada vez mais questionada e os 

professores estão se afastando da sala de aula. Ou pior: continuam na sala de aula 

frustrados e cansados de “dar murro em ponta de faca”. Mas eles resistem a tudo e 
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seguem firmes na sua profissão, mesmo sendo tão desvalorizada pelo poder público e 

pela sociedade. Continuam estudando e se aperfeiçoando.  

               A seguir, tentou-se explicar o que é o processo ensino-aprendizagem. Para 

Ribeiro (2015), o ensino-aprendizagem promove o diálogo entre o conteúdo curricular 

(formal) e os conteúdos únicos (vivências, história, individualidade) tanto do professor 

quanto do estudante.      A seguir, tentou-se entender as razões pelas quais os 

professores se sentem desmotivados para atuar como docentes e qual o impacto disso na 

(des) motivação do aluno, baseando-se na hipótese de que professores desmotivados 

geram alunos desmotivados.  

               Na penúltima parte desta pesquisa, foram analisados todos os questionários 

respondidos pelos 49 professores, para tornar público o que dizem eles, quais as causas 

da desmotivação e o que eles sugerem para melhoria da qualidade da educação. Nosso 

intuito com isso é fazer “valer” a voz dos professores e, quem sabe, contribuir para que 

as leis que regem o sistema educacional brasileiro sejam elaboradas por quem entende 

realmente de educação, os professores.  

               E, por fim, vamos fazer sugestões para motivar os professores em sala de aula, 

na esperança de que as leis sejam elaboradas tal como devem ser e os professores se 

sintam respeitados e valorizados na sua profissão, de forma que o processo ensino-

aprendizagem se torne algo prazeroso e consigam melhorar a qualidade da educação. 

 

1.1.IDENTIDADE DO PROFESSOR 

               Baseando-se nos conceitos de Didática, como um processo de construção do 

sujeito historicamente situado, apresentamos como se constrói a identidade do 

professor. Na visão de Maia (2009), a identidade profissional deve adaptar-se ao 

contexto social, político e histórico, num processo crítico-reflexivo e investigativo de 

sua prática. Isso conferirá a essa identidade a capacidade de reconstruir-se e 

ressignificar-se, num movimento de ação-reflexão, reflexão-ação. 

               Ainda segundo Maia (2009), todos os professores sabem o que é ser professor. 

É nos cursos de formação que o futuro profissional se defronta, mediante diferentes 

situações de cunho técnico e prático, com condições para a construção de sua identidade 

profissional.  

               A esse respeito, Pimenta (1997, p. 43), assim se posiciona:  

“O desafio, então, posto para os cursos de 

licenciatura é o de colaborar no processo de 
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passagem dos alunos do seu ver o professor 

como aluno ao seu ver-se como professor. 

Isto é, de construir a sua identidade de 

professor. Para o que os saberes da 

experiência não bastam.  

               Assim, é possível entender que os saberes da experiência dos cursos de 

formação de professores não são suficientes, porque a prática se aprende na prática, ou 

seja, em sala de aula. O professor constrói a sua identidade profissional em sala de aula, 

conhecendo a realidade do aluno e o contexto em que ele está inserido, porque ele é um 

sujeito sócio-histórico e cultural.  

               No entanto, o que pude perceber na análise dos questionários respondidos 

pelos professores para a fundamentação desta pesquisa é que, dada a complexidade da 

prática de ensinar, das condições precárias em que se encontram as escolas e da 

desvalorização do papel do professor, a maioria dos educadores não está se 

identificando com a profissão. Isso é um fato preocupante e que merece um estudo mais 

aprofundado. Será investigado na minha tese de doutorado.  

               Segundo Cardoso, Batista e Graça (2016), no mundo profissional, 

nomeadamente no respeitante à profissão docente, o panorama é de transformação 

profunda, sendo várias as questões que se colocam no nível da reconfiguração das 

identidades profissionais dos professores. 

               Desse modo, no que diz respeito aos professores investigados neste estudo, 

convém destacar que a crise de identidade se deve, principalmente, à falta de 

valorização social, falta de respeito dos alunos, más condições de trabalho, baixos 

salários, falta de compromisso dos alunos, violência nas escolas e, ainda mais 

preocupante, é a falta de compromisso dos pais, já que a eles cabe a educação dos 

filhos. A educação escolar, cuja função social é formar cidadãos críticos e conscientes 

do seu papel na sociedade, é missão das instituições de ensino. Tudo isso tem levado os 

docentes a se questionarem se devem ou não continuar na profissão.  

               São várias situações que têm levado à crise de identidade dos professores, que 

se questionam: afinal, estudar tanto para quê, por que continuar numa profissão na qual 

não há respeito dos alunos, dos pais dos alunos e, o pior, do sistema educacional como 

um todo, porque as leis existem para proteger os alunos. Não há leis que protegem o 

professor, cuja profissão está se tornando de risco. 

               Esse descomprometimento de todos os envolvidos tem levado os professores a 

optarem por sair da sala de aula. E os professores que saem da sala de aula dificilmente 

voltam. Isso é um fato. Quando os professores entrevistados foram questionados, se 
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pudessem sairiam de sala de aula para assumir outra função na escola onde trabalha ou 

na Secretaria de Educação?, sete responderam que sim. 

               Vale destacar os motivos que levariam esses professores a desejar assumir 

outra função na educação. Um professor de Ciências, com mais de quarenta anos de 

idade e vinte anos como professor: “Gostaria de trabalhar como secretário de Educação. 

Notei esse desejo quando percebi o descaso do atual gestor da cidade na qual lecionava. 

Acho que quando temos um secretário municipal de educação que não se dedica com 

exclusividade ou não conhece bem a realidade educacional do município, é preciso 

mudar, e sei que faria esse papel muito melhor, naquele local e naquela data.” Relato de 

uma professora de Matemática, com trinta anos de idade e menos de dez anos como 

docente: “Diante da realidade encontrada na escola pelos professores, ir para um cargo 

de direção, por exemplo, poderia ser um meio de mudar a realidade dos muitos colegas, 

e a minha também.”     Uma professora de Língua Portuguesa, com mais de 50 anos de 

idade e mais de vinte anos em sala de aula, ressaltou que, depois de mais de vinte anos 

como docente, com dois vínculos em sala de aula (trabalha nas redes municipal e 

estadual), não se sente fisicamente e com a mesma memória de antes para completar os 

vinte e cinco anos em sala de aula, tempo mínimo para um professor pedir a 

aposentadoria. 

               Uma professora de Educação Física, com 35 anos de idade e mais de dez como 

educadora, revelou que percebeu que não queria continuar em sala de aula desde o 

início do trabalho, lecionando em escolas. “Profissão muito cansativa, física e 

psicologicamente.” No entanto, continua atuando em sala de aula.  

               Professora de Geografia, 43 anos, e mais de 10 anos como docente, respondeu 

que, se pudesse, sairia de sala de aula. “Percebi isso quando fiquei sem voz por causa de 

um cisto nas cordas vocais”.  

               Assim, percebe-se que vários são os motivos pelos quais os professores 

demonstram interesse em abandonar a atividade, pois sentem-se esgotados, física e 

psicologicamente, sem ânimo para entrar numa sala de aula, com mais de 30 alunos. No 

entanto, continuam na profissão por falta de opção. Ou seja, a crise de identidade e o 

desejo de sair de sala de aula têm se confirmado nessa pesquisa. 

               Diante disso, chega-se à conclusão que um professor desmotivado e não se 

identificando mais com a profissão, pode comprometer o processo ensino-

aprendizagem. Um professor desmotivado em sala de aula gera a desmotivação dos 

alunos. Como pode motivar os alunos a aprender se ele está desmotivado?  
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               Neste sentido, Meksenas (2010), destaca que crise de identidade do professor 

significa, portanto, uma crise de ser na profissão, isto é, uma crise no ato de professar e 

que implica em dificuldades na interação social, descontentamento na realização das 

suas atividades, descrença no papel social, etc. 

               Vale ressaltar que um professor descontente não consegue realizar bem as suas 

atividades. É preciso repensar o seu papel como educador. Mas, como fazê-lo, se 

escolheu essa profissão? Mudar de profissão, muitos desejam, porém a falta de 

oportunidades faz com que ele permaneça nas suas atividades de docente.  

               Como o objetivo desta pesquisa é analisar que a desmotivação para a docência 

afeta o processo ensino-aprendizagem, necessário e urgente se faz que haja uma 

mudança nas leis que regem o sistema educacional. Caso contrário, a profissão de 

professor poderá ser extinta, por falta de profissionais. 

1.2. PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE E A VOCAÇÃO PARA A 

DOCÊNCIA 

               A profissão de professor vem sendo cada vez mais questionada e os 

professores estão se afastando da sala de aula. Ou pior: continuam na sala de aula 

frustrados e cansados de “dar murro em ponta de faca”. Mas eles resistem a tudo e 

seguem firme na sua profissão, mesmo sendo tão desvalorizada pelo poder público e 

pela sociedade. Continuam estudando e se aperfeiçoando. 

               De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 

1996), em seu artigo 62, a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 

para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 

               Até a publicação dessa lei, existiam escolas normais no Brasil, que 

continuaram até o final da década da educação, em 2007. A partir daí, foram 

substituídas por Escolas Superiores de Educação, e a exigência mínima para os docentes 

ingressarem nas séries iniciais do ensino fundamental passou a ser o curso de 

Pedagogia. 

               Faz-se necessário tecer comentários sobre essa transição, porque os antigos 

cursos normais dispunham de uma base teórica bastante consistente e preparava os 

futuros professores para a sala de aula, pois havia mais disciplinas preparatórias. 

Posiciono-me aqui com conhecimento de causa, porque fiz o curso normal e só dez anos 

mais tarde cursei uma licenciatura, dada a exigência imposta pela LDB. 
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               Os saberes teóricos aprendidos nos referidos cursos eram mais fáceis de serem 

conciliados com a prática em sala de aula, embora a realidade confrontada pelos 

docentes fosse muito diferente da teoria. Isso reforça a tese da professora Marilda da 

Silva (2009), de que a prática se aprende na prática. Não basta entrar numa faculdade e 

fazer uma licenciatura ou um curso de pedagogia para aprender a ensinar. Os saberes 

teóricos podem ser conciliados com os saberes práticos, mas para isso é preciso que o 

professor esteja numa sala de aula diariamente. Essa é a verdadeira escola. A prática 

pedagógica traz consigo uma série de artimanhas que deixam o professor assustado, 

porque não mostraram isso na faculdade. 

               Vale ressaltar que apenas três professores que responderam o questionário 

cursaram o Mestrado; 40 têm especialização e seis possuem graduação em licenciatura. 

Esses dados revelam a desmotivação ou a falta de oportunidade e recursos financeiros 

para investir na profissionalização, uma vez que, mesmo com Mestrado ou Doutorado, a 

valorização da profissão docente ainda está muito longe da almejada e merecida. 

               Somente a partir do início do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 

2010) é que foram criadas políticas públicas educacionais, como ProUni (Programa 

Universidade para Todos), UaB (Universidade Aberta do Brasil) e Reuni (Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), que democratizaram o acesso 

ao ensino superior. 

               Não foi preciso recorrer a dados para saber que o número de professores no 

ensino superior aumentou consideravelmente. Falo isso com conhecimento de causa, 

como educadora que sou, porque percebi que muitos professores que não tinham curso 

superior, a partir da criação desses programas, puderam ingressar e concluir uma 

graduação. Mais que isso, continuaram com uma especialização. 

               Até a publicação da LDB, em 1996, havia muitos professores atuando em sala 

de aula com o curso normal. A partir da criação desses programas durante o governo 

Lula, os professores perceberam que era chegado o momento de entrar numa 

universidade, porque, finalmente, foram criadas políticas educacionais que 

democratizaram o ensino superior. 

               Quando se escolhe uma profissão, é preciso perceber e sentir que há uma 

vocação para tal. Não basta olhar para a questão financeira porque se assim o fizer, o 

profissional será medíocre e pode colocar sua carreira em risco e prejudicar todos os 

envolvidos. Se se trata de um educador, então, a responsabilidade é ainda maior, porque 

a função social da escola é formar cidadãos críticos, capazes de mudar a realidade à qual 
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estão inseridos, ou seja, o educador prepara o futuro da nação. A responsabilidade é 

tamanha que há que se ter noção disso.  

               Quando os professores foram questionados sobre a vocação para ensinar, 

apenas dois admitiram que não a têm; no entanto, 60% dos que disseram que têm 

vocação para a docência, se pudessem mudariam de profissão. Questionados se 

concordam que profissionais de outras áreas ingressem no magistério, sete disseram que 

sim. Os demais são contrários e acham que isso compromete o processo ensino-

aprendizagem. Mesmo que esses profissionais que entram na educação como segunda 

opção de rendimentos, ou porque não tiveram êxito na profissão escolhida, ou porque 

foi mais fácil escolher ser professor, desempenhem um papel satisfatório em sala de 

aula, conforme um dos entrevistados respondeu na pesquisa, “Eu não tenho vocação, 

mas ensino muito bem”, é possível que ele se sinta frustrado por não estar exercendo a 

profissão que deseja, e isso compromete o processo ensino-aprendizagem, porque a 

educação é bastante complexa. Atuar em sala de aula diariamente requer amor, 

dedicação, paciência, flexibilidade e, principalmente, respeito pelos alunos.  

1.3. O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM  

                De acordo Kubo e Botomé (2001), o processo ensino-aprendizagem é um 

nome para um complexo sistema de interações comportamentais entre professores e 

alunos. Mais do que “ensino” e “aprendizagem”, como se fossem processos 

independentes da ação humana, há os processos comportamentais que recebem o nome 

de “ensinar” e de “aprender”.  Processos constituídos por comportamentos complexos e 

difíceis de perceber, principalmente por serem constituídos por múltiplos componentes 

em interação. Ou seja, ensinar e aprender vão muito além da simples definição 

encontrada nos dicionários: ensinar é transmitir algo; aprender é assimilar o que foi 

transmitido.  

               Segundo Bastos (2010), somente conhecendo os interesses e necessidades dos 

seus alunos é que os professores podem criar situações de ensino que atendam às 

características de aprendizagem dos estudantes, e que garantam a eficácia do seu papel 

de educador, buscando variar constantemente as técnicas/métodos de ensino visando 

atender aos diferentes estilos de aprendizagem e, ainda, ser sensível às diferenças e 

respeitando as individualidades dos alunos. 

               Neste sentido, o processo ensino-aprendizagem deve ser pensado como algo 

transformador e deve, necessariamente, ser contextualizado, ou seja, adequado à 
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realidade dos alunos, para que eles se sintam parte desse processo e sintam prazer em 

aprender. 

               De acordo com Rezende (1999), na complexidade do processo ensino-

aprendizagem, o movimento entre educador democrático e a focalização no sujeito que 

aprende implica em deixar de lado uma prática "bancária" e buscarmos, com 

rigorosidade metódica, uma prática interacionista. Ou seja, não há mais espaço para a 

educação bancária, onde o professor transmitia os conteúdos e os alunos simplesmente 

os recebiam e aceitavam como se fossem absolutos. Não havia espaço para 

questionamentos. A educação que queremos e precisamos é a que transforma e liberta, 

que ensina os alunos a pensarem. O professor é um mediador de conhecimentos, que 

também aprende com os alunos, e não o dono da verdade. A prática pedagógica deve ser 

focada numa visão crítica e transformadora. Albuquerque (2010) reforça: O professor é 

uma das variáveis mais importantes do processo ensino-aprendizagem se tivermos em 

conta que exerce uma função única dentro da escola, a de facilitador da aprendizagem. 

               Importa ressaltar que, para que a escola cumpra com sua função social, 

necessário e urgente se faz que os conteúdos sejam contextualizados, adaptados à 

realidade do aluno. Só assim, o aluno vai se sentir um sujeito ativo do processo ensino-

aprendizagem, porque ele não é um robô, que recebe e aceita passivamente o saber 

transmitido pelo professor, que deve atuar como um mediador de conhecimentos. O 

professor não é o único detentor de saberes. Os educandos têm muitos conhecimentos, 

que devem ser aproveitados em sala de aula. Assim se faz uma educação libertadora. 

Cabe aos educadores serem também críticos com a práxis pedagógica. Conhecer a 

realidade dos alunos e procurarmos contextualizar, atualizar os conteúdos e propostas 

pedagógicas, de forma que atendam aos anseios dos educandos e da comunidade como 

um todo.  

1.4 DESMOTIVAÇÃO DO PROFESSOR X DESMOTIVAÇÃO DO ALUNO   

               O objetivo principal desta pesquisa é tentar explicar como a desmotivação dos 

professores para ensinar pode afetar o processo ensino-aprendizagem. E o mais 

preocupante é que essa teoria foi confirmada no decorrer desta investigação. Oitenta e 

três por cento professores admitem que se sentem desmotivados. As razões 

mencionadas são quase sempre as mesmas: indisciplina dos alunos, falta de respeito dos 

pais dos alunos, condições precárias das escolas, baixos salários, falta de compromisso 

dos alunos, falta de recursos para a educação, o sistema educacional brasileiro 

fragilizado, a desvalorização do docente, aumento da violência nas escolas e problemas 
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de saúde surgidos com anos de docência. Mesmo os 28 professores que responderam 

que têm vocação para a docência e que não mudariam de profissão, apontaram inúmeros 

motivos que os desmotivam a continuar na profissão.  

               Como exemplo, uma professora de História com mais de 20 anos em sala de 

aula, afirmou que não mudaria de profissão, pretende permanecer nela até a 

aposentadoria, no entanto, sente como a falta de investimento e a ingerência de outros 

acabam a desmotivando a continuar como docente. 

Outro exemplo: Uma professora de Inglês, com mais de 10 anos em sala de aula, admite 

que tem vocação, mas se pudesse também mudaria de profissão. E os motivos são 

vários: “O desinteresse dos alunos, a omissão dos pais, ausência de bons projetos 

coletivos (quando tem, são atitudes isolada dos bons professores), a falta de recursos, 

estrutura e materiais na escola (para fazer um bom trabalho, muitas vezes tiro do meu 

próprio bolso), a não oferta de cursos de capacitação por parte da secretaria, ou seja, o 

professor tem que buscar e bancar por conta própria, e quando dá entrada nos avanços 

da carreira, os processos não andam. Enfim, motivos não faltam, mas ainda acredito na 

educação, por isso que não mudei de carreira ainda. Oportunidades não faltaram, mas 

ainda não me vejo sendo outra coisa senão educadora”. A educação agradece. 

               Um professor de Geografia, com mais de 32 anos de idade e menos de dez 

anos em sala de aula, disse que mudaria sim de profissão, em função única e 

exclusivamente da desvalorização do profissional da educação. Outro professor de 

Geografia, com mais de 43 anos e mais de dez em sala de aula, respondeu que não tem 

vocação para a docência e, se pudesse, mudaria de profissão, “por falta de condições de 

trabalho, falta de respeito dos governantes que não se respeitam e muito menos a nação 

e os cidadãos, e o salário é vergonhoso”. 

               Outro professor de Ciências, com mais de 40 anos e mais de vinte lecionando, 

respondeu que tem vocação, mas que mudaria de profissão, se pudesse. “Sim, a 

desvalorização do profissional docente é o principal motivo, já que o professor necessita 

de várias horas de trabalho para ter uma vida “meio digna” no que se refere ao 

financeiro. Já em termos de qualidade de vida, torna-se praticamente impossível, visto 

que o tempo se resume ao trabalho”. 

               Relato de uma professora de Língua Portuguesa, com mais de 30 anos de idade 

e mais de dez anos em sala de aula: “Tenho vocação para ser professora, mas mudaria 

de profissão, se pudesse, devido à falta de valorização do profissional, falta de estrutura 
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e condições mínimas de trabalho, carga excessiva posta sobre os ombros do professor e 

o desrespeito dos alunos, pais e autoridades pelo profissional. Ou seja, a desmotivação 

tem sido um sentimento comum a muitos professores, sobretudo os que têm uma 

carreira mais longa e têm visto o panorama a alterar. 

               Um dado curioso e que merece destaque nesta pesquisa é que, de 18 

professores entrevistados da cidade de Itabaiana, estado de Sergipe, apenas três 

disseram que, se pudessem, mudariam de profissão. 83% dos professores desta cidade 

não mudariam de profissão. Esse dado merece destaque porque nas outras cidades mais 

de 50% dos professores disseram que mudariam de profissão.  

               Como as respostas dos professores foram positivas (todos os 18 disseram que 

têm vocação para a docência), pesquisamos os dados do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) para entender se essa vocação pela profissão de docente 

influencia no desempenho dos alunos. Segundo dados do portal do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Ideb é um indicador de 

desempenho da educação brasileira divulgado a cada dois anos pelo Inep. O Ideb 

relaciona duas dimensões: o desempenho dos estudantes em avaliações de larga escala e 

a taxa de aprovação. O desempenho é calculado a partir da Prova Brasil/Saeb, quando 

os estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio são 

avaliados em Português e Matemática. Os dados de aprovação são verificados a partir 

do Censo Escolar da Educação Básica, realizado anualmente. O Ideb é calculado para 

escolas e para sistemas de ensino que monitoram o seu desempenho em relação a metas 

individuais pactuadas com o governo federal. O índice varia de 0 a 10: quanto maior for 

o desempenho dos alunos e o número de alunos promovidos, maior será o Ideb, segundo 

o portal do Inep.  

               Comparando os dados de 2017, em relação ao último Ideb, realizado em 2015, 

todos os números subiram, no município de Itabaiana. Observando os dados de 2005 até 

2017, as médias foram subindo e as metas projetadas foram alcançadas. Assim, pode-se 

concluir que um professor com vocação para a docência, comprometido com a educação 

e com o processo ensino-aprendizagem, influencia no desempenho dos alunos. Se todos 

os professores entrevistados do município em questão disseram que têm vocação e 

apenas três, dos 18, mudariam de profissão, é uma prova de que a motivação em sala de 

aula motiva o aluno para aprender, ou seja, não compromete o processo ensino-

aprendizagem. Ainda que alguns professores tenham apresentado alguns motivos que os 
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desanimam, os resultados do Inep mostram o bom trabalho dos docentes que têm amor 

pela profissão, mesmo que sejam desvalorizados pelo sistema educacional. Os 

educadores de Itabaiana são dignos de aplausos.  

               No município de Lauro de Freitas, estado da Bahia, foram entrevistados 16 

professores. Quinze disseram que têm vocação e apenas um admitiu que não a tem. No 

entanto, seis mudariam de profissão, se pudessem, e 10 não mudariam. Conforme dados 

do Inep, a nota do Ideb do município de Lauro de Freitas vem oscilando desde 2005, 

com 3,3; sem média em 2007 (meta: 3,4); 4,1 em 2009 (meta: 3,7); 4,0 em 2011 (meta: 

4,1); 3,9 em 2013 (meta: 4,4); 4,3 em 2015 (meta: 4,7); 4,5 em 2017 (meta: 5,0). Ou 

seja, o município só atingiu a meta no ano de 2009. Os projetos políticos e pedagógicos 

do município precisam ser repensados e reelaborados para que a realidade educacional 

do município melhore. 

               Na cidade de Rio de Janeiro, de oito professores que responderam o 

questionário, todos garantem que têm vocação, porém, cinco mudariam de profissão e 

três não mudariam. A cidade do Rio de Janeiro, segundo dados do Inep, só superou a 

meta do Ideb nos anos de 2007 e 2011, ficando abaixo da meta nos outros anos. 62% 

dos professores desejam mudar de profissão e as notas estão abaixo das metas 

projetadas. Algo precisa ser feito para mudar a realidade da educação pública municipal 

do Rio de Janeiro. 

               Em Mata de São João, estado da Bahia, dos sete professores que responderam 

o questionário, todos admitiram que têm vocação para a docência, no entanto, cinco 

mudariam de profissão e dois, não. Conforme dados do Inep, o município de Mata de 

São João superou a meta projetada em todos os anos do Ideb, de 2005 até 2017. No 

entanto, 71% dos professores entrevistados mudariam de profissão, se pudessem. Há, 

aqui, um questionamento a ser feito: se o município superou a meta em todos os Idebs 

realizados, por que os professores estão insatisfeitos? Merece um estudo aprofundado 

para que se possa responder à questão.  

               Gerir uma sala de aula não é tarefa das mais fáceis, mas pode ser  uma 

prazerosa atividade laboral. Isso se o educador tiver vocação para tal e “vestir a camisa” 

da educação, para que a função social da escola possa ser cumprida, que é formar 

cidadãos capazes de transformar a realidade à qual estão inseridos. Para que isso 

aconteça, é necessário flexibilidade na elaboração dos planejamentos pedagógicos. Ao 

deparar-se com os problemas da gestão de uma sala de aula, aliados aos problemas 
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internos da escola, o professor se assusta porque não ensinam isso nos cursos de 

formação de professores. A sala de aula é a grande escola para bons professores, que se 

identificam com a educação e todos os problemas do sistema educacional brasileiro. No 

entanto, essa atividade, bastante árdua, torna-se prazerosa quando o educador não 

escolheu essa profissão, mas se identifica com a profissão desde criança. Isso faz toda a 

diferença.  Enfrentar uma sala de aula com cerca de 40 alunos é muito difícil, e se não 

tiver amor à profissão a tarefa fica ainda mais difícil e o processo ensino-aprendizagem, 

comprometido. Então, como gerir bem uma sala de aula? Primeiro, como já citado 

anteriormente, há que existir prazer em estar numa sala de aula e ser mediador de 

conhecimentos. Segundo, há que levar em conta todos os saberes que os alunos levam 

para a escola, porque o professor não é detentor único de conhecimento. Ela atua como 

mediador. E os alunos levam consigo uma “carga” de saberes que devem ser explorados 

pelos professores. Isso faz com os alunos encontrem um motivo para aprender. A isso 

eu chamo de flexibilidade. E adaptar o currículo para a realidade dos alunos. A isso eu 

chamo de contextualização. E que é a contextualização? Nada mais é do que adaptar as 

disciplinas curriculares à realidade do público, para que o aluno sinta prazer em 

aprender e veja um sentido no processo ensino-aprendizagem. Trata-se de uma seleção 

cultural. Quais são as reais necessidades do público de determinada escola ou região? 

Essa pergunta deve ser feita e respondida antes da elaboração do currículo. Elaborar um 

currículo de qualidade, principalmente para a rede pública de ensino no Brasil, é um 

grande desafio, como o é toda a elaboração das leis que regem o ensino público 

brasileiro. Ou seja, deve ser elaborado por quem entende de educação. E para se 

entender de educação deve ter uma longa experiência em sala de aula, em todos os 

níveis de ensino. Assim se toma conhecimento da necessidade dos alunos e de toda a 

comunidade escolar. E para produzir identidades e formar cidadãos críticos e reflexivos, 

capazes de transformar a realidade à qual estão inseridos, faz-se necessário levar em 

consideração, quando da elaboração do currículo visando a uma educação de qualidade, 

que ele seja contextualizado, ou seja, adaptado às reais necessidades do alunado. Os 

alunos precisam de um motivo para aprender. E para que sejam motivados, as 

disciplinas devem ser pensadas de acordo com a realidade deles. Só se constrói 

identidades, problematizando o currículo.  

               Um professor que aprende a ensinar em sala de aula, e não em cursos de 

formação, sabe bem disso, e administra muito bem uma sala de aula. O verdadeiro 

professor, a partir do momento que passa a ter contato diário com os alunos, começa a 
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conhecer a realidade de cada um, e aprende, então, como formar um cidadão, apesar de 

todas as falhas do sistema e as dificuldades encontradas nas escolas. Para que o aluno 

veja sentido em estudar tal conteúdo, em realizar tal atividade, é necessário que ele 

perceba o motivo pelo qual deve fazê-lo. Contextualizar os conteúdos talvez seja uma 

forma de o professor, reflexivo e flexível, levar os alunos a se sentirem engajados, se 

sentirem sujeitos ativos do processo ensino-aprendizagem. 

               Quando se leva o conteúdo das disciplinas para a realidade ao qual os alunos e 

a escola estão inseridos, o caminho se torna mais fácil. E gerir uma sala de aula torna-se 

algo muito prazeroso. A falta de contextualização gera insatisfação do aluno, mas esse 

quadro só pode ser alterado se o professor encontrar motivação para ensinar. Não 

adianta só contextualizar. Um professor desmotivado leva a desmotivação para os 

alunos. Mas um professor que entra em sala de aula alegre, motivado, respeitado pelo 

sistema educacional, motiva os alunos. A educação agradece. 

 

2.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

                Para a realização desta pesquisa, foram entrevistados 49 professores de ambos 

os sexos, lecionando nas redes municipal e estadual de ensino. Esta parte deste estudo é 

dedicada à contabilização dos resultados das entrevistas realizadas com os professores. 

Foram feitas dez perguntas em um questionário. A seguir, os resultados.  

2.1 Perfil dos professores quanto ao sexo  

               Dos 49 professores entrevistados, 24% são do sexo masculino, 12 no total, e 

76% do sexo feminino, 37 no total. Isso demonstra que a educação é dominada 

maioritariamente pelo universo feminino. Se observarmos as escolas, são poucos os 

professores do sexo masculino. 

2.2 Idade 

               No que diz respeito à idade, a maioria está na faixa etária entre 33 e 42 anos, 

47%, 23 dos entrevistados; em seguida, os da faixa etária entre 43 e 53 anos, 37%, ou 

seja, 18; entre 22 e 32 anos, são 6%, três professores; e com mais de 53 anos, 10%, 

cinco no total. A maioria dos professores tem mais de trinta 30 anos até 53 anos, ou 

seja, uma idade que demonstra o desgaste que muitos professores evidenciaram na 

entrevista, quando estão em sala de aula.  

3.3 Formação acadêmica 
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               Quanto à formação acadêmica, pode-se perceber que a profissionalização é 

uma preocupação dos docentes, apesar da falta de valorização social a que muitos 

professores reclamaram, dos baixos salários e das condições precárias dos 

estabelecimentos de ensino. 70% dos professores fizeram uma especialização, no 

entanto, apenas três são mestres, seis possuem apenas a graduação. Nenhum cursou o 

doutorado, e oito professores possuem apenas o antigo curso Normal, que habilitava os 

profissionais para docência até a antiga 6ª série (atual 7º ano) do ensino fundamental. 

Essa realidade mudou a partir das políticas públicas criadas durante o governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2010), que democratizaram o acesso ao ensino superior. 

3.4 Há quantos anos leciona? 

                No que concerne ao tempo em que os professores estão em sala de aula, a 

maioria dos entrevistados está há mais de dez anos e menos de vinte na docência, 59%, 

ou seja, 29; nove professores lecionam entre 21 e 30 anos, o que representa 19%; apenas 

três estão em sala de aula há mais de 30 anos, 6%, e oito estão há menos de 10 anos, 

16%. 

3.5 Acredita que tem vocação para a docência? 

               Quanto à vocação para a docência, 96% dos professores disseram que têm, 47 

no total; e apenas dois disseram que não têm, 4%. 

3.6 Se pudesse, mudaria de profissão? 

               O fato de admitir que têm vocação para a docência não significa que os 

professores estão satisfeitos com sua profissão. 21 professores, se pudessem, mudariam 

de profissão, o que representa 43%; e 28 disseram que não mudariam, ainda que estejam 

insatisfeitos, um total de 57%. Um número bastante expressivo de profissionais que 

acusam desgaste de anos em sala de aula, desempenhando suas funções como 

educadores, sem reconhecimento social. 

3.7 Se pudesse, sairia de sala de aula para assumir outra função na escola onde 

trabalha? Ou na secretaria de educação? 

               No que se refere a sair de sala de aula para assumir outra função na Educação, 

sete professores gostariam de trabalhar na Secretaria de Educação ou como gestor 

escolar, com vistas a melhorar o funcionamento do sistema educacional, um total de 

14%. No entanto, 86% dos professores não têm nenhum interesse em assumir outra 

função da Educação que não seja a de professor. 
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3.8 Acredita que a falta de vocação para a docência compromete o processo ensino-

aprendizagem?  

               Perguntamos aos professores se eles acreditam que a falta de vocação para a 

docência compromete o processo ensino-aprendizagem, e a grande maioria respondeu 

que sim, 86%, um total de 42 professores. Apenas 14%, ou seja, sete professores 

disseram que não compromete.  

3.9 O que leva um profissional de outra área à docência?  

               Falta de oportunidade na área: 22 dos (as) entrevistados (as); Complemento 

financeiro: 16 dos (as) entrevistados (as); Facilidade em entrar na Educação: 11 dos (as) 

entrevistados (as). 

3.10 Concorda que profissionais de outras áreas, sem vocação para a docência, 

ingressem no magistério?  

               Quando perguntados se os professores concordam que profissionais de outras 

áreas ingressem no magistério, a grande maioria, 86%, disse que não concorda, e apenas 

14% concordam. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

               Observou-se, ao longo desta pesquisa, que a maioria dos professores 

entrevistados disseram que têm vocação para a docência. No entanto, 57% mudariam de 

profissão, se pudessem. Os que não mudariam de profissão mostraram-se, na sua 

maioria, insatisfeitos com suas atividades laborais. São muitos os fatores que os 

desmotivam a continuar na profissão, entre eles indisciplina dos alunos, falta de respeito 

dos pais dos alunos, condições precárias das escolas, baixos salários, falta de 

compromisso dos alunos, falta de recursos para a educação, o sistema educacional 

brasileiro fragilizado, a desvalorização do docente, aumento da violência nas escolas e 

problemas de saúde surgidos com anos de docência. Todos esses fatores têm levado os 

docentes a questionarem se valem a pena continuar se aperfeiçoando.  

               O que pude perceber na análise dos questionários respondidos pelos 

professores para a fundamentação desta pesquisa é que, dada a complexidade da prática 

de ensinar, das condições precárias em que se encontram as escolas e da desvalorização 

do papel do professor, a maioria dos educadores não está se identificando com a 

profissão. Mas essa crise de identidade pela qual vem passando o profissional docente 

nada tem a ver com sua necessidade constante de formação continuada, aprimoramento 
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e aperfeiçoamento. Os professores têm se dedicado à sua formação profissional. O que 

tem gerado essa crise é a falta de reconhecimento, valorização e respeito por todas as 

camadas que envolvem o sistema educacional: instituições de ensino, alunos, pais, 

sociedade e governo. Esse descomprometimento de todos os envolvidos tem levado os 

professores a optarem por sair da sala de aula. E os professores que saem da sala de aula 

dificilmente voltam. 

               Diante disso, chega-se à conclusão que um professor desmotivado e não se 

identificando mais com a profissão, pode comprometer o processo ensino-

aprendizagem. Um professor desmotivado em sala de aula gera a desmotivação dos 

alunos. Um professor descontente não consegue realizar bem as suas atividades. É 

preciso repensar o seu papel como educador.  Mudar de profissão, muitos desejam, 

porém a falta de oportunidades faz com que eles permaneçam nas suas atividades de 

docente. A profissão de professor vem sendo cada vez mais questionada e os 

professores estão se afastando da sala de aula. Ou pior: continuam na sala de aula 

frustrados e cansados de “dar murro em ponta de faca”. Mas eles resistem a tudo e 

seguem firmes na sua profissão, mesmo sendo tão desvalorizada pelo poder público e 

pela sociedade. Continuam estudando e se aperfeiçoando. Os professores, atualmente, 

em sua maioria, estão aperfeiçoando os estudos, ampliando os horizontes do 

conhecimento para melhorar a sua prática pedagógica. Já quase não há educadores com 

apenas o curso normal, que preparava professores para atuar até o 6º ano do ensino 

fundamental, sem exigência do curso superior. O número de docentes graduados e 

especializados tem aumentado a cada ano. E a procura por cursos de mestrado e 

doutorado, também. Uma prova de que esses profissionais não se acomodam com uma 

formação mínima. Que, mesmo sem serem valorizados e respeitados pelo sistema 

educacional, fazem ser respeitados. Continuam estudando com vistas a uma prática 

pedagógica condizente com a realidade dos alunos. 

               No entanto, foi constatado nesta pesquisa que a educação é uma área que causa 

vários problemas. Ter vocação e “mergulhar de cabeça” na profissão tem causado vários 

transtornos aos professores, mas isso é resultado de todos os motivos citados pelos 

professores, nas entrevistas. Têm vocação, amam a profissão, mas já estão desgastados 

física e psicologicamente, devido à sobrecarga de trabalho, condições precárias, 

violência nas escolas, desvalorização do profissional, baixos salários, turmas com mais 

de trinta e até mais de 40 alunos. 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 947



               Se é difícil para quem nasceu com o dom de ensinar, pode-se imaginar o quão 

difícil é para quem decidiu ser professor por falta de opção ou porque foi fácil entrar na 

educação. Essa desmotivação do professor tem gerado a desmotivação do aluno. Como 

pensar o processo ensino-aprendizagem como algo motivador? Acredito que ele deve 

ser pensado como algo transformador e deve, necessariamente, ser contextualizado, ou 

seja, adequado à realidade dos alunos, para que eles se sintam parte desse processo e 

sintam prazer em aprender. Mas, para isso, os professores precisam ser motivados a 

continuar na profissão. 

               A educação que queremos e precisamos é a que transforma e liberta, que 

ensina os alunos a pensarem. O professor é um mediador de conhecimentos, que 

também aprende com os alunos, e não o dono da verdade. A prática pedagógica deve ser 

focada numa visão crítica e transformadora.  

               Assim, pode-se concluir que um professor com vocação para a docência, 

comprometido com a educação e com o processo ensino-aprendizagem, influencia no 

desempenho dos alunos. Se todos os professores entrevistados do município de 

Itabaiana disseram que têm vocação e apenas três, dos 18, mudariam de profissão, é 

uma prova de que a motivação em sala de aula motiva o aluno para aprender, ou seja, 

não compromete o processo ensino-aprendizagem. Ainda que alguns professores 

tenham apresentado alguns motivos que os desanimam, os resultados mostram o bom 

trabalho dos docentes que têm amor pela profissão, mesmo que sejam desvalorizados 

pelo sistema educacional. 

               Portanto, para que o processo ensino-aprendizagem não seja comprometido 

com a desmotivação do professor em sala de aula, o sistema educacional como um todo 

deve passar por um processo de transformação, de forma que os professores sejam mais 

valorizados de todas as maneiras, inclusive financeiramente. Melhorias nas condições 

de trabalho, salários mais dignos, turmas com menos alunos, diminuição na sobrecarga 

de trabalho, presença constante dos pais no acompanhamento dos filhos na escola, sem 

desrespeitar os professores, mais respeito pela sociedade e pelo governo são alguns 

pontos que devem ser repensados, se quisermos que os formadores das futuras gerações 

desempenhem o seu papel com dignidade em sala de aula 
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CAPÍTULO 59 
 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL 
E DESEMPENHO PROFISSIONAL: UMA INVESTIGAÇÃO EM 
EMPRESAS INCUBADAS 

 
Lucas Almeida dos Santos; Sophia de Oliveira Costa; Janaina Marchi 

 
RESUMO: Este estudo que teve como objetivo analisar as possíveis conexões entre 

os construtos da inteligência emocional e liderança transformacional e sua influência 

no desempenho profissional em empresas incubadas, apresentou-se como um 

estudo de caso desenvolvido com empresas atuantes em diferentes ramos da 

economia, mas presentes num ambiente de inovação. Ainda, os dados foram 

coletados por meio de entrevistas não estruturadas com os gestores das empresas 

em análise e seus dados analisados por meio da análise teórica comparativa. Os 

principais resultados denotam diversas relações entre inteligência emocional e 

desempenho profissional, obtidos nas empresas em análise, apesar de indícios que 

denotam características básicas da inteligência emocional, observou-se que esta até 

influencia o desempenho profissional dos colaboradores e gestores, porém de forma 

mínima e que mais estudos devem ser feitos para analisar as correlações. 
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INTRODUÇÃO 

  

A habilidade para gerir as próprias emoções, também conhecida como Inteligência 

Emocional (IE), tem se tornando cada vez mais expressiva na sociedade contemporânea, 

uma vez que no ambiente organizacional esta passou a ser um elemento necessário para 

todos os colaboradores, se fazendo presente na maioria dos aspectos da vida 

organizacional, desde a liderança efetiva, a formação de equipes, o estabelecimento de 

uma rede de comunicação interna e externa, desenvolvimento de potencial, desempenho 

humano, habilidades sociais e vida econômica e política (JIMÉNEZ, 2018; LEITE; DA 

SILVA; DE AGUIAR PONTES, 2019; LONE; LONE, 2018; FERRARI; GHEDINE, 

2021).  

Sob este viés, Tintaru, et. al. (2021) argumentam que as emoções influenciam 

positiva negativamente o clima em que a gestão de pessoas se desenvolve, e afetando por 

vezes emocionalmente a liderança exercida no ambiente organizacional. Neste sentido, 

outrora Goleman (1995) já apontava que uma das competências mais procuradas em 

conjunto com a capacidade de liderança é a inteligência emocional, a qual corresponde 

por um conjunto de aptidões que possibilita as pessoas lidarem com as suas emoções, com 

as emoções de outras pessoas e com todas as outras aptidões que possam ter, incluindo o 

intelecto bruto (p.60). É consenso na literatura que colaboradores engajados e satisfeitos 

produzem mais e melhor (FERRARI & GEDHINE, 2021), sendo a liderança atribuída 

como a principal força para o engajamento nas empresas, principalmente a nível 

operacional (DOMINGUES ET AL, 2018). 

 Nesta esteira de pensamento, a inteligência emocional emerge como uma 

competência essencial para o trabalho na atualidade, este abordado por Coutinho, 

Krawulski e Soares, (2007) como uma categoria fundante do ser humano e de suas formas 

de sociabilidade, no qual as pessoas não apenas trabalham como forma de realização 

profissional, mas conectadas  à sua realização pessoal, sendo importante saber lidar com 

as emoções, principalmente nos momentos mais frustrantes ou decisivos para se obter um 

bom desempenho profissional e auxiliar no crescimento organizacional.  

  Dentro do corpo das teorias de Liderança, temos que a Liderança 

transformacional é apontada como a principal teoria para a obtenção de resultados na 

atualidade (RODRIGUES et al.,2018), pois como conceituado primeiramente em Burns 
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(1978): o líder transformacional não apenas irá motivar os liderados a trabalharem melhor 

e mais satisfeitos através de sua liderança, mas vai modificar essas relações e inspirá-los 

a ser melhores, gerando mudanças e inovação dentro do próprio ambiente organizacional. 

Posto isso e devido ao conceito de inovação e mudança, que é característica fundamental 

das Startups, portanto um conceito compartilhado com a Liderança Transformacional, 

escolheu-se esses empreendimentos para realizar a pesquisa. As startups escolhidas são 

parte de um complexo que abriga 16 startups incubadas por uma Universidade no centro 

da cidade de Santa Maria – Rio Grande do Sul. O projeto desenvolvido nesse ambiente 

tem o intuito de incentivar ideias de empreendedores em Santa Maria, fornecendo um 

espaço no centro da cidade para o negócio a um baixo custo e disponibilizando mentorias, 

desenvolvendo e capacitando para a inovação tecnológica.    

De acordo com o contexto abordado, o presente estudo tem como problemática 

responder ao seguinte questionamento: Tendo por base as possíveis conexões entre 

inteligência emocional e liderança transformacional, como estas influenciam no 

desempenho profissional, pela percepção dos gestores, em empresas incubadas? Como 

forma de responder o problema de pesquisa, tem-se como objetivo geral analisar as 

possíveis conexões entre os construtos da inteligência emocional e liderança 

transformacional e sua influência no desempenho profissional através da visão dos 

gestores das empresas incubadas. Ainda, justifica-se este estudo indo ao encontro da 

abordagem proposta por Hansen et al. (2018), uma vez que abordagens da IE nos espaços 

organizacionais podem ser usadas como uma alavanca para estimular uma forma 

construtiva de repensar a gestão e a relação entre os líderes e suas equipes, elevando os 

efeitos da positividade organizacional, gerando impactos positivos e altos níveis de 

engajamento no ambiente de trabalho.       

 

 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 Como forma de contextualizar as temáticas abordadas, o referencial teórico deste 

estudo está estruturado de acordo com as bases conceituais e históricas dos autores da 

área que envolvem: inteligência emocional, liderança e desempenho profissional.   

 

Inteligência Emocional 
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Em 1990, em seu artigo intitulado Inteligência Emocional, Peter Salovey e John 

Mayer, publicaram suas pesquisas contrariando o pensamento estabelecido na época de 

que as emoções eram incontroláveis, desprendidas de influência na positiva na 

racionalidade e, por isso deveriam ser ignoradas na tomada de decisões (SALOVEY & 

MAYER, 1990). De acordo com os autores, as emoções poderiam ser utilizadas para 

conseguir respostas que vão além de muitos mecanismos psicológicos e o controle dessas 

respostas pode influenciar positivamente a vida profissional e social das pessoas. A 

capacidade de identificar as emoções e saber como agir através delas é o que os autores 

definiram como Inteligência Emocional (IE) e, mais tarde, em 2004, desenvolveram uma 

versão aprimorada do conceito: 

 

Define-se IE como a capacidade de raciocinar sobre as emoções e das 

emoções gerarem pensamentos. O que inclui as habilidades de perceber as 

emoções com precisão, acessar e produzir emoções para auxiliar os 

pensamentos, entender emoções e conhecimento emocional e, refletir 

regulando as emoções para um crescimento emocional e intelectual. 

(MAYER; SALOVEY, 2004, p.197) 

  

Após a publicação de Salovey e Mayer (1990), houve um aumento gradativo de 

pesquisas feitas na área conforme os anos se seguiram, um desses pesquisadores e um dos 

principais responsáveis pela popularização do tema, foi Daniel Goleman, que em 1995 

escreveu um livro intitulado “Inteligência Emocional”, no qual faz um apanhado sobre as 

pesquisas nos 5 anos que seguiram à publicação do artigo e traz vários exemplos sobre o 

cotidiano e situações sociais difundidas na mídia sob o viés da Inteligência emocional. 

Para Goleman (1995), nos momentos mais difíceis, quando o indivíduo está sob pressão 

intensa, os mecanismos emocionais irão comandar suas decisões, pois “são as memórias 

emocionais que nos trazem as informações úteis para auxiliar em decisões importantes, 

justamente, porque carregam o peso emocional das consequências” (p.53).  

Corroborando com os estudos, (SALOVEY & MAYER, 1999) apud Domingues 

et al., (2018), definiram um conjunto de processos mentais da inteligência emocional, que 

são as capacidades de: a) compreender, avaliar e expressar corretamente a emoção; b) 

acessar e gerar emoções como facilitadores cognitivos; c) compreender informações 

emocionais e usar o conhecimento emocional; d) regular as emoções para promover o 

crescimento e o bem-estar. Dominando estes processos mentais o indivíduo pode, de 
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acordo com Sistad (2020), liderar suas ações e suas relações com os demais, tendo a 

habilidade de interagir apropriadamente com o outro e suas emoções.  

Conforme observado por Ferrari e Ghedine (2021), as emoções agem sobre a 

mente das pessoas e afetam sua tomada de decisão, nesse contexto a Inteligência 

Emocional auxilia ao reunir uma série de competências capazes de contribuir nos 

processos decisórios. Nas últimas duas décadas a inteligência emocional tem se tornado 

um conceito importante e muito abordado, estendendo seus domínios em relação a 

pessoal, treinamento, liderança, desenvolvimento e trabalho em equipe (TINTARU et al., 

2021).  Ainda, para Sistad (2020), a inteligência emocional se mostra como uma 

competência bastante útil nas organizações, podendo prevenir e prever conflitos, pois 

aqueles que possuem inteligência emocional estão sempre cientes de suas melhores ações, 

dos resultados das próprias emoções e como elas afetam aqueles à sua volta.  

Nos sistemas burocráticos atuais, em um mundo do Trabalho dinâmico, com 

demandas por soluções de problemas e tomadas de decisão progressivamente rápidas, a 

Inteligência Emocional emerge como uma necessidade (TINTARU et al., 2021). 

Corroboram com essa visão as pesquisas analisadas por Kailola (2019), que mostram que 

a inteligência emocional exerce um papel importante na liderança e no desempenho nas 

organizações. O aumento do desempenho profissional e da produtividade pode, portanto, 

vir do uso eficiente da Inteligência Emocional, similar ao que ocorre com outras 

competências (JOHAR, 2021). 

Liderança Transformacional 

 

 A capacidade de influenciar pessoas fazendo com que estas cumpram suas 

obrigações de forma eficiente e eficaz é definida como “liderança” (SILVA; DOS REIS, 

2016). O papel da liderança é fundamental dentro das organizações, pois a depender de 

como é aplicada, pode resultar em seu sucesso ou declínio, como apontado em Kailola 

(2019). Sobre o tema, Wegner et al., (2021) começam por abordar que nas décadas de 50 

e 60 emergiram 3 termos que definem um espectro da liderança, os quais vão desde o 

elemento mais controlador e centralizado (autocrático) ao mais aberto e descentralizado 

(liberal), passando por um meio termo de decisões conjuntas (democrático). 

Sob esta perspectiva, o estilo de liderança autocrático é controlador e não permite 

aos colaboradores expressarem suas opiniões sobre os rumos e as tomadas de decisão na 

empresa, estes não têm autonomia e limitam-se a acatar as ordens do líder; no estilo de 
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liderança democrático, as decisões são tomadas em conjunto com o líder e com a equipe, 

sendo importante a participação de todos para definir as metas a serem alcançadas pela 

empresa e o seu modo de trabalho; na liderança liberal, os colaboradores estariam livres 

para decidir como fazer seu trabalho e cumprir suas metas da forma como considerarem 

melhor, não sendo necessário consultar o líder a cada decisão. (WEGNER et al.,2021) 

No entanto, a literatura sobre liderança é vasta e diferentes teorias foram criadas, 

tais como as teorias comportamental, contingencial, transformacional, autêntica, 

psicodinâmica, entre outras. Para os autores supracitados, dentre todas as teorias sobre 

Liderança, a Liderança Transformacional emerge como uma das mais adequadas no 

contexto atual, sendo caracterizada pela confiança, comunicação entre líderes e liderados, 

responsabilidade de transformar a organização, treinamento e capacitação, além da 

implantação de desafios constantes para melhoria contínua dos colaboradores e 

consequentemente da organização (RODRIGUEZ et al.,2013; WEGNER et al., 2021). A 

essência da Liderança Transformacional reside em que os liderados sintam confiança, 

lealdade e respeito por seus líderes, sendo motivados ativamente e tomem a decisão de 

realizar mais que o esperado deles (KAILOLA, 2019).   

De acordo com Salim e Harum (2021), o termo Liderança Transformacional foi 

primeiro usado por James MacGregor Burns, em 1978, no contexto em que mais que 

impactar positivamente a performance, a moral e a motivação dos liderados, o líder 

transformacional é alguém que tem capacidades de inovação e criação para afetar o 

próprio futuro da organização (BURNS, 1978). Conforme cita Soardo et al., (2020), as 

inspirações de Burns para desenvolver sua teoria da Liderança Transformacional, foram 

a pirâmide das necessidades de Maslow e as ideias de Kohlberg sobre o desenvolvimento 

Moral. Para entender como a Liderança Transformacional pode impactar uma 

organização, recorremos novamente a Salim e Harum (2021), que argumentam “o 

elemento fundamental da liderança transformacional é a capacidade de encontrar e centrar 

as demandas nos indivíduos”. 

A liderança transformacional é uma liderança motivacional, para Domingues et 

al., (2018), “o líder transformacional atua como um modelo a ser seguido, motiva seus 

seguidores por meio da inspiração de atitudes positivas, estimula seus seguidores a 

pensarem novas formas de realizar seu trabalho e atua como mentor destes seguidores”. 

Sendo assim, a liderança transformacional é focada nas pessoas, transformando estas, 

para que juntamente com o líder sejam capazes de transformar a organização, sempre 
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sendo desafiados a melhorar seu desempenho. Podemos concluir da Liderança 

Transformacional que ela é uma Teoria de Liderança focada nas pessoas e em extrair 

delas o seu melhor, dando a elas liberdade para realizar suas funções e de tomada de 

decisão, sendo a figura do líder responsável por desenvolver em todos a cultura 

organizacional e a vontade de crescimento da organização (HAWI, 2019).   

 

Desempenho Profissional 

  

 Pesquisas a respeito do desempenho profissional são realizadas há décadas e 

culminaram em diferentes abordagens sobre o tema, seguindo uma das linhas 

mencionadas por Ramawickrama et al., (2017), uma das abordagens relaciona o 

desempenho profissional com comportamentos ao invés de resultados. A partir dessa 

abordagem, Kell (2013), o qual fez um extenso estudo sobre os aspectos comportamentais 

do Desempenho profissional, o define como “o valor total esperado por uma organização 

do comportamento de um indivíduo, em episódios discretos, em um período de tempo 

determinado” (p.3). Ainda, pelo mesmo autor, deve estar claro que “desempenho se refere 

somente a comportamentos que podem fazer a diferença no cumprimento de objetivos na 

organização”. (p.7) e, portanto, estes comportamentos que definem o desempenho 

profissional, podem ser benéficos ou prejudiciais ao alcance dos objetivos 

organizacionais.   

  Sob o viés da Gestão de Pessoas, nota-se uma preocupação com o Desempenho 

Profissional, pois este está ligado, segundo Chiavenato (2019) a um dos 6 processos 

básicos, o processo de Monitorar Pessoas, o qual compõe: “[...] processos utilizados para 

acompanhar e controlar as atividades das pessoas e equipes para verificar resultados 

[...]”(p.15). Pode-se ainda no viés da gestão de pessoas, notar que todas as suas práticas 

estão atreladas a auxiliar as organizações a alcançarem seus objetivos através das pessoas 

e a implementação destas práticas é um dos fatores mais relacionados com o desempenho 

profissional (ALSADI; ALTAHAT, 2021). Segundo Alsadi e  Altahat (2021), a gestão 

de pessoas é capaz de fazer com que os indivíduos trabalhem mais e melhor para alcançar 

seus mais altos níveis de desempenho profissional e satisfação, enquanto realizam as 

metas e objetivos da organização na qual trabalham.         

 A partir da abordagem comportamental do desempenho profissional, Kell (2013) 

recorre à Teoria dos Eventos Afetivos, desenvolvida por Weiss e Cropanzano (1996), 
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uma vez que essa teoria foi construída para explicar como os eventos que afetam as 

emoções das pessoas durante seu tempo no trabalho, também afetam seu desempenho 

profissional em suas funções. Neste sentido, cabe argumentar que, a forma como os 

colaboradores autopercebem-se em seu trabalho afeta positiva e negativamente o seu 

desempenho, uma vez que, o desenvolvimento de emoções positivas interliga-se, também 

a um desempenho profissional positivo (KELL, 2013). Ressaltando a importância do tema 

e suas interligações com outros fatores organizacionais, Ramawicrama (2020), argumenta 

que o sucesso ou a falha das organizações possui uma relação de dependência com o 

desempenho profissional das pessoas que trabalham nestas organizações.   

 Por fim, Kell (2013), argumenta que a definição dada de Desempenho profissional 

é perfeitamente consistente com outros argumentos dados acerca do desempenho, tais 

como aqueles que afirmam que o desempenho é afetado por fatores motivacionais e 

restrições situacionais. Complementando os estudos, Ramawicrama (2020), assinala que 

a natureza do desempenho profissional é puramente pessoal e está relacionada a conceitos 

que podem variar em diferentes perspectivas encaradas pelo indivíduo. Ao analisar a 

literatura a autora cita 3 perspectivas distintas sobre o tema, perspectiva das diferenças 

individuais, perspectiva situacional e a perspectiva da regulação do desempenho, dentro 

da última perspectiva, o desempenho profissional é visualizado como um processo 

dinâmico que pode ser reconhecido e melhorado através de treinamento.  

 

METODOLOGIA  

 

 O presente estudo tem como objetivo analisar as possíveis conexões entre os 

construtos da inteligência emocional e liderança transformacional e sua influência no 

desempenho profissional em empresas incubadas, apresenta-se como um estudo de caso, 

segundo conceito explanado por Yin (2011), sendo objeto desta pesquisa as impressões 

de gestores de uma incubadora tecnológica a respeito de liderança, inteligência emocional 

e desempenho profissional com foco na sua empresa. 

Referente à abordagem, esta caracteriza-se como qualitativa, pois analisou-se as 

possíveis relações entre as temáticas abordadas, nas empresas em estudo. Assim, na 

concepção de Cooper e Schindler (2016), a pesquisa qualitativa inclui um conjunto de 

técnicas interpretativas que procuram descrever, modificar, traduzir e, de outra forma, 

aprender o significado, e não a frequência de certos fenômenos que ocorrem de forma 
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mais ou menos natural na sociedade, visando atingir o entendimento profundo de uma 

situação. 

Em relação ao aobjetivo, o estudo classifica-se como uma pesquisa descritiva, 

devido ao fato de que por meio deste, buscou-se, também, descrever as características do 

fenômeno pesquisado, além de estabelecer uma relação entre as variáveis propostas no 

objeto do presente estudo. Nesta esteira de pensamento, para Oliveira (2011), a pesquisa 

descritiva tem como finalidade principal a descrição das características de determinada 

população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis.  

Ainda, esta pesquisa foi construída levando-se em consideração a literatura da 

área, pois para explicar o problema, o objetivo e a temática abordada, utilizou-se de 

teorias de diversas fontes, como as citações de autores de artigos, livros, revistas, e bases 

de dados pesquisadas, como Scielo, Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior), Spell e Science Direct.  Diante disso, para Gil (2002 p. 44), toda 

pesquisa possui um embasamento bibliográfico, pois "é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos".  

Quanto à coleta de dados, essa ocorreu por meio de uma observação não 

sistematizada e entrevista não-estruturada com os gestores das empresas da Incubadora 

em análise, perfazendo um total de 3 gestores, de forma virtual. O intuito da entrevista 

foi conhecer essas empresas que fazem parte de um setor inovador no mercado nacional 

e internacional, e analisar como a visão dos gestores sobre si mesmos e sobre os 

colaboradores apresenta os aspectos dos conceitos de Inteligência Emocional e liderança 

transformacional e o quanto isso afeta o desempenho profissional que eles observam nas 

empresas que gerem. 

As entrevistas ocorreram, de forma individual com cada gestor, entre os dias 15 e 

22 de novembro de 2021, através de encontros no aplicativo específico da Google, no 

qual as perguntas foram sendo construídas e tinham como objetivo tocar nos pontos 

centrais da pesquisa, sempre que possível ao falar da sua empresa, da ideia da construção, 

de suas inspirações, os gestores eram perguntados sobre seus sentimentos, sobre suas 

frustrações e sobre seu papel de liderança. 

Ainda, como forma de estruturar metodologicamente a execução deste estudo, na 

Figura 1, tem-se o delineamento do estudo, desde a etapa da construção do corpus do 

estudo até a construção dos resultados. 
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Figura 1 – Delineamento da Pesquisa

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ainda, na perspectiva deste estudo, a análise dos dados ocorreu por meio da 

análise teórica comparativa, tendo como base a análise textual interpretativa, que na 

concepção de Gil Flores (1994), refere-se aos procedimentos de análise sobre dados 

qualitativos que partem do pressuposto de que a realidade social é múltipla, mutável e 

resultado da construção social. Complementado a análise dos dados, utilizou-se da técnica 

descritiva como forma de sintetizar e descrever as informações levantadas por meio da 

coleta de dados. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Os resultados aqui contidos partem, primeiramente de uma breve contextualização 

e caracterização das empresas que foram objetos da pesquisa, os quais foram coletados 

por meio de entrevistas, sendo analisados dentro do contexto de cada entidade participante 

e para cada um dos conceitos abordados, o que possibilitou uma comparação das 

informações entre si. Assim, como forma de melhor caracterizar as empresas em análise, 

optou-se por codificar as mesmas em: Empresa A - Divulgação Cultural; Empresa B - 

Contabilidade Digital; Empresa C - Telemedicina, sendo que as entrevistas foram feitas 

com a gestora A1 - Formada em jornalismo, idealizadora da empresa A; Gestor B1 - 

•Construção do corpus 
do estudo envolvendo 
as temáticas: 
inteligencia emocional, 
liderança 
transformacional e 
desempenho 
profissional.

Etapa 1

• Entrevista com os gestores 
e observação no embiente 
pesquisado para coleta de 
dados.

Etapa 2

•Comparação dos 
pressupostos teórico 
com os resultados 
coletados.  

•Estruturação e 
apresentação 
Framework final.

Etapa 3
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Formado em Contabilidade e idealizador da empresa B e; Gestor C1 - interno do curso de 

medicina e acadêmico do curso de Ciências da Computação, idealizador da empresa C. 

 

Contextualização e caracterização das empresas em estudo 

 

 As empresas do estudo estão presentes no Ambiente de Inovação de uma Itec - 

Incubadora Tecnológica de Empresas, pertencente à uma Universidade Privada da Região 

Central do Estado do Rio Grande do Sul, a qual recebeu destaque e, segundo matéria 

publicada em jornal local, podendo esta, vir a ser parte do distrito criativo a ser 

implementado no município. Uma incubadora é um projeto que visa dar suporte para 

empresas começarem e se manterem operando na sua fase inicial, sendo importante para 

as empresas, pois compreende-se que nesta fase é difícil obter financiamentos com ideias 

inovadoras e sem a garantia de possibilidade de quitação de dívidas. Segundo o portal da 

universidade, na página da ITEC, esta tem: [...] o propósito de prospectar, selecionar e 

capacitar empreendedores que apresentem ideias de produtos, processos ou serviços 

inovadores, gerando oportunidades e desenvolvimento econômico e social regional, 

através [...]. 

Sob esta perspectiva, Damasceno, et al. (2019) apontam que as Startups são 

empresas jovens e inovadoras com alto potencial de crescimento e em suas características 

há a possibilidade de alavancar negócios e quebrar paradigmas empresariais, não por 

acaso o número de startups vem aumentando significativamente a cada ano e recebendo 

incentivos, inclusive, governamentais. Os focos desses empreendimentos são: 

desburocratização de processos, agilidade na validação de produtos e inovação constante 

no dia-a-dia das empresas. 

Neste contexto, as 3 Startups investigadas possuem atividades bastante distintas, 

o que por si só demonstram a diversidade laboral deste ambiente em que estão inseridas, 

podendo ser estendido a qualquer ideia de caráter inovador, uma vez que as atividades 

desenvolvidas se encontram ancoradas no âmbito de divulgação cultural, contabilidade 

digital e implantação de telemedicina. Conforme averiguado, compreende-se que a base 

formativa e estrutural destas empresas, está pautada na formação dos gestores, os quais 

empreenderam no momento em que se graduaram, a partir da percepção de uma 

necessidade não satisfeita em suas áreas de atuação.  
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Como forma de sintetizar as informações referentes às empresas estudadas, o 

Quadro 1 traz uma breve contextualização destas.  

Quadro 1 - Caracterização das empresas 

Empresas Ramo Formação dos Gestores Tempo de atuação 
Quantidade de 

Colaboradores 

A Divulgação cultural 
Comunicação 

Social/Jornalismo 
2 anos 3 

B Contabilidade Digital Contabilidade 2 anos 
4 

 

C Telemedicina 

Interno de Medicina e 

Acadêmico de ciência da 

computação 

2 anos 9 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Conforme observado, as empresas investigadas são de áreas distintas, as quais 

demonstram visões diferentes sobre os conceitos abordados, aparecendo estes sob 

diferentes perspectivas, uma vez que, após feita a caracterização das empresas e sua 

contextualização, pode-se passar para a análise propriamente dita dos conceitos 

abordados, o que será feito nos próximos tópicos. Cabe ressaltar que todas as 

organizações investigadas possuem em comum a inspiração dos gestores e sua idealização 

na criação destas startups como forma de suprir necessidades na sociedade. A seguir tem-

se demonstrado a percepção dos gestores frente a inteligência emocional e liderança 

transformacional. 

 

Inteligência Emocional e Liderança Transformacional na percepção dos gestores 

analisados 

 

A partir dos conceitos abordados e utilizados como base na construção deste 

estudo, sendo estas premissas para a coleta de informações que ocorreu por meio das 

entrevistas, tem-se nesta seção a análise dos   conceitos de Inteligência Emocional e 

Liderança Transformacional, e sua possível influência no desempenho profissional. 

Inicialmente, a partir da consideração dos critérios abordados na definição dada por 

Mayer e Salovey (2004) e da Liderança transformacional dados por Burns (1978), as 

entrevistas foram desenvolvidas com o intuito de identificar a presença das características 

propostas pelos autores na gestão das empresas. Contudo, para a empresa “A”, esta 

encontra-se estruturada  por 3 sócios, a qual foi criada por 2 destes e posteriormente 

incluído o terceiro sócio e nesse sentido, a abordagem sobre liderança e inteligência 
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emocional foi voltada para como ocorre a interação entre os sócios visando o crescimento 

organizacional. A empresa “B” possui dois colaboradores, sendo um celetista e outro 

pessoa jurídica e a empresa “C” possui 8 colaboradores.  

Contextualizando a integração dos conceitos, atenta-se para o que apontam os 

estudos teóricos de Sistad (2020), compreendendo-se que uma boa liderança deve ser 

focada em seus liderados e nas suas necessidades, devendo quando uma necessidade não 

for satisfeita, explicar o motivo. Além disso, liderar é estar em contato direto com as 

emoções dos liderados a cada ação que os envolva e para realizar essa tarefa da melhor 

forma é necessário que o líder conheça, reconheça, regule e projete suas próprias emoções 

por meio da inteligência emocional, sendo assim apto a liderar.  

 Neste interim, por meio do Quadro 2, tem-se uma comparação das características 

propostas na literatura abordada pelos autores Salovey e Mayer (1999) e Burns (1978), 

com os resultados levantados nas organizações em análise. Ratifica-se a utilização destes 

autores, sendo estes os precursores das temáticas abordadas neste estudo, conforme 

apontado no referencial teórico. 

Quadro 2: Comparativo entre dados dos conceitos presentes na literatura e as informações 

obtidas na pesquisa 

Construto Objetivo 
Referência 

Teórica 
Gestor A1 Gestor B1 Gestor C1 

Inteligência 

Emocional 

Compreender, 

avaliar e 

expressar 

emoções 

Salovey e 

Mayer 

(1999) 

Demonstra 

compreender 

suas emoções e 

entender seu 

contexto. 

Demonstra 

compreender 

suas emoções 

e entender seu 

contexto 

Demonstra 

compreender 

suas emoções 

e entender seu 

contexto 

Inteligência 

Emocional 

Gerar e acessar 

as emoções 

Salovey e 

Mayer 

(1999) 

Demonstra ser 

capaz de gerar 

e acessar suas 

emoções nos 

momentos 

precisos. 

Demonstra ser 

capaz de gerar 

e acessar suas 

emoções nos 

momentos 

precisos. 

Demonstra ser 

capaz de gerar 

e acessar suas 

emoções nos 

momentos 

precisos. 

Inteligência 

Emocional 

Utilizar o 

conhecimento 

emocional a 

favor da 

organização 

Salovey e 

Mayer 

(1999) 

Demonstra 

conseguir 

utilizar suas 

emoções a 

favor da sua 

produtividade e 

da organização. 

Demonstra 

conseguir 

utilizar o 

conhecimento 

das emoções 

como um 

facilitador no 

trabalho. 

Demonstra 

utilizar o 

conhecimento 

emocional 

para dosar as 

relações entre 

os 

colaboradores. 
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Inteligência 

emocional 

Regular as 

emoções para 

promover o 

crescimento e 

o bem estar 

Salovey e 

Mayer 

(1999) 

Afirma ser 

capaz de 

regular suas 

emoções e não 

se abalar com 

situações 

estressantes 

Afirma ser 

capaz de 

regular suas 

emoções e 

focar nos 

clientes, sem 

se deixar levar 

nos momentos 

de tristeza ou 

tensão 

Afirma ser 

capaz de 

regular suas 

emoções 

movido pelo 

ideal do seu 

negócio e 

sempre 

focando no 

crescimento 

da empresa 

Liderança 

Transformacional 

Liderança 

Inovadora 

Burns 

(1978) 

Não foi 

identificado 

esse aspecto. 

Não foi 

identificado 

esse aspecto. 

Não foi 

identificado 

esse aspecto. 

Liderança 

transformacional 

Liderança 

transformadora 

Burns 

(1978) 

Se preocupa em 

transformar as 

pessoas e a 

sociedade 

através do seu 

trabalho. 

Mantém 

proximidade 

dos 

colaboradores, 

auxiliar nos 

processos, 

transformar 

ideias e buscar 

soluções, 

Não foi 

identificado 

esse aspecto. 

Liderança 

Transformacional 

Liderança 

exemplar 

Burns 

(1978) 

Não foi 

identificado 

esse aspecto. 

Preocupa-se 

com os 

exemplos 

dados em seu 

trabalho, 

eticamente e 

em relação ao 

atendimento 

Preocupa-se 

em dar um 

exemplo a 

seus 

colaboradores, 

pois sabe que 

como “rosto” 

da empresa 

suas atitudes 

refletem para 

todos com 

quem 

trabalha.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir da análise do Quadro 2, percebe-se que os sócios das 3 empresas 

afirmaram ser capazes de reconhecer as emoções em si e nos outros sem dificuldades, 

considerando-se sensíveis aos sentimentos alheios, uma vez que levam em consideração 

o quanto suas decisões afetam emocionalmente a outras pessoas. Neste viés, o gestor C1 

afirmou que conforme encontra-se o emocional do interlocutor, este pode condicionar 

seus atos, agindo de forma mais peremptória ou mais amena. Noutro sentido, o contato 

com as emoções, para a gestora A1 é frequente em seu trabalho de criação de conteúdo e 

experimenta cotidianamente emoções divergentes, já para os gestores B1 e C1, estes 

afirmam terem um contato com suas emoções de forma estável, sendo que nenhum dos 3 

souberam relatar momentos em que tenham perdido o controle das emoções, em função 
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de comportamento de raiva, por exemplo, apesar destes experimentarem momentos de 

frustração. 

Hodiernamente, nos estudos propostos por Ferrari e Ghedine (2021), estes 

pontuam a escala das 7 emoções básicas, criada por Ekman (2011), sendo estas: raiva, 

alegria, medo, surpresa, tristeza, aversão e desprezo. Em consonância ao proposto pelos 

autores frente às respostas dos gestores, nota-se que estes elementos emocionais não 

figuram na fala dos gestores, os quais, conforme a entrevista, afirmam ter um controle 

das emoções no trabalho. No entanto, as respostas auferidas pelos gestores vão ao 

encontro ao que Sistad (2020), a qual coloca acerca da inteligência emocional, em termos 

simples, destacando que a inteligência emocional proporciona conhecer os sentimentos, 

os desejos e as necessidades dos outros, além de entendê-los e responder adequadamente.  

 Ainda, os resultados encontrados apontam que nos 4 aspectos da inteligência 

emocional abordados, não  demonstram haver diferenças entre os 3 gestores no que tange 

o controle de suas emoções, pois notou-se a predominância de características que 

abordam sua jovialidade e estabilidade emocional, estando estes preocupados com a 

emoção das outras pessoas e constantemente refletem sobre como as emoções afetam as 

decisões dentro da sua empresa, apesar de não ser formalmente,  uma vez que o 

conhecimento  teórico e empírico acerca da inteligência emocional, não se apresenta de 

forma objetiva para estes.  

Nesse sentido, na entrevista realizada, percebeu-se na fala do gestor “C” uma 

preocupação com as pessoas na organização, o qual afirmou saber da importância de um 

setor de RH, considerando essa possibilidade quando a empresa alcançar uma quantidade 

maior de colaboradores, havendo a necessidade na implantação de métodos e práticas de 

gestão mais eficazes para gerir pessoas, comportamentos e suas emoções. 

Outrossim, conforme proposto por Ferrari e Ghedine (2021), estes indicam a 

importância da Inteligência emocional na liderança, pois o desenvolvimento das 

competências, através da inteligência emocional, melhora o desempenho da liderança. 

Portanto, o zelo dos gestores com seus liderados é algo notável da inteligência emocional 

dos mesmos e impacta a maneira como os liderados se comportam.  

 No que tange a Liderança Transformacional, esta apresenta-se como um estilo de 

liderança que abarca um caráter inovador, potencial de mudança e melhorias constante na 

organização por meio da influência do líder (BURNS, 1978), que, conforme averiguado 
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nos ambientes analisados, pode-se ratificar que parece ser um dos estilos de liderança que 

se encontra nas Startups em análise, sendo estes, também, um ambiente fértil para sua 

implementação. Trazendo uma abordagem mais atual para o tema, Silva e Dos Reis 

(2016) conceituam que o líder transformacional é aquele líder que é capaz de transformar 

o ambiente e a realidade dos lugares por onde passa, para isso esses líderes maximizam 

valores, visão estratégica e autoconhecimento.   

  Ademais, os resultados apontam que, apesar das empresas investigadas possuírem 

estilos de liderança mais abertos ao diálogo, indo de democrático a liberal, dentre as 3 

empresas, o estilo de liderança que mais se aproxima da liderança transformacional foi a 

“B” por estar sempre próximo dos colaboradores como líder e amigo, incentivando-os, 

que apesar de apresentar estas características, não se tem totalmente a aplicabilidade dos 

conceitos. Por outro lado, enquanto a empresa “A” não possui critérios específicos de 

liderança, a empresa “C” apresenta características de liderança democrática e liberal, o 

qual pode-se perceber na fala do gestor, uma vez que este não aprova a atitude dos 

colaboradores, quando o procuram constantemente, pois acredita que o trabalho de um 

colaborador deve ser feito pelo próprio, e que este deve ter mais conhecimentos acerca de 

suas atividades que os próprios líderes.   

Ainda, a pesquisa realizada aponta que, apesar de não terem um contato teórico 

com a Inteligência emocional, os 3 gestores utilizam-se destes conceitos, mesmo que de 

forma superficial e subjetiva. Para este estudo, tal fato pode-se ser explicado em 

detrimento da aplicação no termo “Zeitgeist”, o qual corresponde a conceitos e 

comportamentos adotados em uma época ou geração por meio de identificação subjetiva 

por serem repetidos continuamente no ambiente em que estão inseridos socialmente. 

Ainda, entende-se que este tema está ganhando espaço nas organizações, atrelado a 

competência profissional ou possivelmente pelo clima organizacional das Startups, as 

quais vem assumindo características associadas, fortemente às emoções e nem tanto ao 

cumprimento exaustivo de metas e cobranças por resultados inalcançáveis. Mediante isso, 

observou-se a não existência de características de liderança autocrática no ambiente das 

empresas analisadas, uma vez que, em detrimento aos aspectos analisados e mediante a 

composição do clima organizacional das 3 empresas estudadas, estas não teriam espaço 

para este tipo de liderança.  

Noutro sentido, tendo por base todas as características da Liderança 

Transformacional, a contemplação total destas nas empresas analisadas, encontra-se de 
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forma distante e  apesar de sua identificação conceitual com Startups, a utilização desta, 

requer uma transformação do ambiente e estrutura organizacional, por meio da construção 

de relacionamentos mais fortes na busca por resultados gerenciados e de acordo com a 

missão e visão organizacional, requerendo, muito tempo e experiência dos gestores nesta 

empreitada. A seguir, tem-se a percepção, por meio das observações e entrevistas 

realizadas, quanto a influência da inteligência emocional e liderança transformacional no 

desempenho profissional dos gestores e colaboradores das empresas em análise.   

 

Influência no desempenho profissional dos gestores e colaboradores 

 

Nesta seção, os resultados foram analisados sob a ótica do desempenho 

profissional dos gestores e o quanto este reflete no desempenho dos colaboradores, uma 

vez que, ao recordar a abordagem conceitual baseada em critérios comportamentais, 

pode-se afirmar por meio da concepção de Motowidlo e Kell (2018), os quais pontam que 

os gestores identificam seu comportamento a partir de suas noções de liderança e 

inteligência emocional, sob aspectos produtivos e o quanto esse comportamento 

produtivo é afetado por esse conhecimento, impactando quem está ao seu redor. 

A partir das informações coletadas, é possível perceber que na empresa “A”, a 

qual atua no ramo da comunicação, o desempenho profissional é realizado como uma 

autoanálise, visto que, na fala da gestora, aponta que “isso pode ser estendido aos outros 

dois sócios, às vezes não é possível possuir o desempenho desejado, principalmente, 

porque a rede social utilizada tem limites de caracteres e pode haver muito mais a 

divulgar sobre a publicação feita e para resolver esse problema estamos estudando a 

criação de um site”(GESTORA A1). Em análise a resposta desta gestora, esta ainda 

argumenta que se encontra feliz com o desempenho dos colaboradores, pois estes estão 

desempenhando suas atividades de forma satisfatória, seja presencialmente ou home 

office, sempre atentos às notícias e a forma como transmitem para a população local.  

Une-se a satisfação com o desempenho citado acima, devido ao fato que o trabalho 

é feito por identificação e não somente por remuneração, afinal, os retornos financeiros 

por si só não são somente suficientes para manter motivar os colaboradores, necessitando 

de outros incentivos emocionais em sua complementação. No entanto, segundo Lopes, 

Silva e Queiroz (2018), quando os colaboradores estão motivados seu desempenho é 

melhor.   
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No que tange a empresa “B”, na figura do seu gestor, este elucida que “não 

consigo ainda separar bem um tempo entre minha vida pessoal e a vida profissional, pois 

os clientes exigem demandas específicas que precisam ser atendidas a tempo, sendo esse 

contato 24 h/dia um diferencial do seu negócio (GESTOR B1)’. Neste viés, conforme 

observado, o desempenho dos colaboradores é realizado mediante o planejamento de 

metas, nos quais os funcionários participam de sua elaboração, uma vez que, de acordo 

com o gestor, este afirma ainda que todas as metas, até o presente momento, foram 

cumpridas dentro do prazo. Contudo, na fala do gestor, este considera que os 

colaboradores possuem um bom desempenho profissional e “ao perceber que estes não 

estão em dias produtivos, procuramos saber os motivos e ajudar com o que puder, afinal 

a política da empresa é tratar a todos como amigos próximos, quase uma família que se 

apoia (GESTOR B1)”. 

 O retorno obtido pelo Gestor B1 no cumprimento de metas é conhecido na 

literatura, como proposto por Alsafadi e Altahat (2021), o qual aborda que, o líder, por 

meio de sua liderança ocupa-se em construir um ambiente saudável e amistoso com os 

colaboradores, obtendo-se como retorno um alto desempenho e quanto mais focada a 

liderança for nas pessoas, maior o desempenho destas.  

 Ainda, amparado pelos resultados obtidos, compreende-se por meio da fala do 

gestor “C”, que um dos motivos que o levaram a constituir uma empresa e se tornar gestor, 

é o fato de não suportar o recebimento de ordens, atrelado a possibilidade de poder definir 

seus horários de trabalho e de descanso. Para este gestor, sua produtividade é variável e 

por isso reserva horários também variáveis, a exemplo dado pelo mesmo, “pode vir a não 

trabalhar na segunda e na terça e vir a trabalhar 16 horas na quarta, contudo, diz saber 

separar vida pessoal do trabalho, sendo produtivo nos horários de trabalho, mas não 

respondendo mensagens ou realizando atividades do trabalho quando estou em 

atividades de lazer” (GESTOR C1). Ainda, o mesmo aplica essa filosofia aos seus 

colaboradores, focando na qualidade de como os serviços são prestados e não no tempo, 

espera produtividade nos horários escolhidos para trabalhar, mas não fora deles e 

considera que seus colaboradores possuem um bom desempenho. 

Os achados na literatura demonstram que esse estilo de liderança liberal apontado 

pela entrevista com o Gestor C1, com flexibilidade no local de trabalho e flexibilidade 

também nos horários, é uma característica de liderança focada em pessoas, pois estas 

contribuem com o seu desempenho, mas de uma forma que elas possuam um controle 
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sobre seu próprio trabalho e é um dos motivos de seu bom desempenho, segundo 

(ALSAFADI; ALTAHAT, 2021).   

Como forma de contextualizar e demonstrar a relação da inteligência emocional, 

liderança transformacional, o ambiente de organizacional e estrutura organizacional 

construiu-se um framework que abordou a melhoria do desempenho profissional como 

produto da interação destes fatores, conforme exposto na Figura 2. 

 

Figura 2 – Framework - influência das temáticas na melhoria do desempenho profissional 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Contextualizando teoricamente a Figura 2, tem-se que a inteligência emocional, 

na concepção de Pastor (2014),  tornou-se uma habilidade essencial para que os líderes 

de hoje enfrentam os desafios complexos que encontram no ambiente de trabalho, uma 

vez que, os líderes que estão evidenciando esse tipo de inteligência apresentam uma 

vantagem competitiva real. Outrora, Schmidt et al. (1996) já abordavam o impacto da 

inteligência emocional no desempenho profissional relacionando os níveis de inteligência 

emocional com a complexidade da função profissional. Para os autores, em tarefas mais 

simples, o profissional que possui níveis elevados de inteligência emocional produz até 

três vezes mais que os restantes, ou seja, tendo seu valor elevado na organização. 

Complementando o exposto, para o autor Pastor (2014), este argumenta a 

existência de uma influência da inteligência emocional no ambiente organizacional, o 
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qual elucida que esta encontra-se positivamente relacionada ao desempenho no trabalho, 

a partir de duas assertivas, sendo a relação entre o líder e os subordinados, bem como a 

interação dentro do grupo de trabalho. Ainda, o mesmo destaca que os colaboradores que 

possuem líderes com alto nível de inteligência emocional tendem a alcançar níveis mais 

altos no desempenho profissional e altas pontuações na satisfação profissional. No 

entanto, na concepção de Altındağ e Kösedağı (2015), estes complementam que se torna 

necessário que as empresas criem uma cultura institucional inovadora e tenham líderes 

com alto nível de inteligência emocional, como forma de aumentar o desempenho dos 

indivíduos no trabalho.  

Contudo, por meio dos resultados obtidos nas empresas em análise, levando-se 

em consideração que essa foi realizada sob a percepção apenas dos gestores sobre si 

mesmos e sobre os demais aspectos das empresas, apesar de indícios que denotam 

características básicas da inteligência emocional, observou-se que esta até influencia o 

desempenho profissional dos colaboradores e gestores, porém de forma mínima. No 

entanto, como forma de estabelecer conexões, as quais também foram percebidas neste 

estudo, além de todo o referencial abordado, pode-se arguir, nas palavras de  Krén e Selle 

(2020), que há uma correlação entre esses dois conceitos e pode-se induzir que as 

avaliações positivas dos gestores sobre o desempenho de seus colaboradores e de si 

mesmos seja resultado de suas formas de administrarem seus sentimentos, ou seja, sua 

inteligência emocional e que isso construa um clima organizacional produtivo.  

Por fim, no que tange à liderança transformacional, torna-se necessário aprofundar 

sua aplicação nessas startups, observando-se assim seus resultados para encontrar 

possíveis relações mais abrangentes, pois empiricamente  foi possível identificar neste 

estudo, elementos básicos que podem sugerir a inferência desta, mas que pelo tamanho 

da amostra e também pela não familiaridade dos gestores com teoria sobre liderança e 

suas aplicações, a abordagem destas importantes temáticas à gestão das organizações, 

acabou por ser, de certa forma, menos abrangente.  

    

CONCLUSÕES 

 

O presente estudo que teve como objetivo analisar as possíveis conexões entre os 

construtos da inteligência emocional e liderança transformacional e sua influência no 

desempenho profissional em empresas incubadas, foi desenvolvido em organizações 
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presentes numa incubadora tecnológica, atuantes em diferentes áreas. Assim sendo, 

percebeu-se que a inteligência emocional ainda não é um termo claramente conhecido, 

necessitando de mais estudos e implementação (KRÉN; SÉLLE, 2020), pois as teorias de 

liderança encontram de acordo, em muitos casos, atrelados aos ambientes de atuação das 

empresas e neste sentido, os resultados obtidos nas organizações investigadas trazem a 

conclusão inicial de que o pouco conhecimento sobre o tema limita a sua aplicação.  

Ademais, compreendeu-se que, enquanto ser emocionalmente inteligente pode ser 

uma característica desenvolvida desde a infância, não há como aferir em que momento os 

gestores obtiveram o controle sobre suas emoções, apesar de que foi possível identificar 

que estes o cultivam e mantêm no ambiente de trabalho, auxiliando na sua gestão e na 

tomada de decisão. As outras características estudadas devem ser avaliadas e aplicadas, 

pois entende-se que não se nasce um líder transformacional, investe-se tempo e trabalho 

na criação de suas características e competências relacionadas (DOMINGUES et 

al.,2018), da mesma forma não se faz avaliação de desempenho sem estudos e custos para 

aplicação.  

Ademais, por meio dos achados, conclui-se que, mesmo minimamente, há uma 

conexão entre os construtos da inteligência emocional e liderança transformacional e sua 

influência no desempenho profissional dos gestores e colaboradores das empresas 

incubadas. Tal fato, deu-se mediante a comparação da situação encontrada no ambiente 

analisado com o proposto na literatura que abrange os três construtos pesquisados. Assim,  

notou-se então, algumas características presentes através da identificação com a literatura, 

inferindo-se que essas características estão relacionadas ao nível de inteligência 

emocional apresentado e ao ambiente propício dessas empresas, uma vez que, por estas 

serem Startups e estarem inseridas num contexto organizacional inovador e de rápidas 

transformações, estão mais conectadas a uma certa flexibilidade para mudanças, podendo 

futuramente adotar um estilo de liderança transformacional, visto que, os benefícios já 

obtidos apontam para indícios desta, que podem ser ainda melhores numa liderança mais 

focada nas pessoas.  

No que tange à inteligência emocional e ao desempenho profissional, encontrou-

se uma leve relação, a qual é corroborada pela literatura entre a percepção de desempenho 

dos gestores e a presença de um bom nível de inteligência emocional, assim como o estilo 

de liderança liberal e flexível destes gestores, estando também relacionado ao bom 

desempenho profissional, sendo ratificado com base na literatura apresentada.  
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Por fim, deixa-se como sugestão, realizar mais investigações em empresas 

incubadas ampliando a amostra, para investigar seus modelos de gestão e para identificar 

se a não correlação foi exclusividade da amostra ou se é uma realidade das Startups, 

contribuindo para pesquisas futuras resolverem as indagações que este importante tema 

ainda suscita.  
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CAPÍTULO 60 
 

A gênese da justiça no fenômeno jurídico: Ensaio 
de uma Teoria Impura do Direito 

 
Daniel Vieira Gonçalves 

 
RESUMO: Em que pese o conceito de Direito encontrar-se impregnado de 
ideais de justiça e ordem social, tais elementos, muito das vezes, não 
correspondem a uma mesma coisa, ainda que intimamente ligadas, sendo 
totalmente possível que instituições e institutos que asseguram a ordem 
social sejam considerados injustos, bem como que arranjos sociais de justiça 
sejam inaplicáveis por não se adequarem aos requisitos exigidos pelas 
normas que regem uma dada sociedade. Dessarte, busca-se, no presente 
capítulo, descobrir de que modo seria possível conjugar ordem e justiça na 
aplicação do Direito. Tomando como pressuposto as conclusões de Kelsen 
em A Teoria Pura do Direito, vale-se de uma metodologia analítica para, após 
delinear o que não seria Direito com o fito de fornecer diretrizes para a 
definição de um conceito próprio, se desenvolver o que viria a ser Direito e de 
que modo o elemento humano influi na manifestação social do fenômeno 
jurídico. Constatou-se que, não obstante o Direito consista em um 
instrumento social que visa a instaurar e manter a ordem mediante a 
invocação, em maior ou menor grau, de preceitos de justiça, não raro a 
manutenção da ordem social e a efetivação material da justiça são pontos que 
se encontram em posições diametralmente opostas, o que justifica um estudo 
sobre o tema. Com base na literatura estudada, verificou-se que a figura 
humana autorizada — a autoridade competente, ao fixar o direito-norma, e o 
intérprete autêntico, ao proferir o direito-decisão — só é capaz de 
desenvolver o verdadeiro Direito, ao mesmo tempo justo e estável, quando 
suas atuações jurígenas são conformadas pelos participantes não autorizados 
mediante uma atuação política (não jurídica) de constrangimento das 
arbitrariedades, uma vez que, quer se queira, quer não, o motivo último de 
toda decisão é o olhar esbugalhado da górgona do poder — em outras 
palavras, um ato volitivo do decisor. 
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INTRODUÇÃO 

Este capítulo pretende expor uma análise acerca da influência humana na 

manifestação do fenômeno jurídico no ambiente social, buscando aferir de que modo o 

ser humano interage com a ordem jurídica na busca pela obtenção de um resultado justo 

— conceituando-se Justiça, de modo objetivo, como o referencial ético de uma dada 

coletividade (GRAU, 2008; FERRAZ Jr., 1972, TELLES Jr., 1973). 

Dessarte, busca-se extrair, analiticamente, um conceito próprio de Direito a fim 

de se compreender em que consiste o fenômeno jurídico, de que modo ele é produzido e 

como ele se manifesta a fim de se aferir o impacto do elemento humano no equilíbrio 

entre a manutenção da segurança jurídica e o exercício justo da equidade. 

Para tanto, inicialmente procurar-se-á estabelecer o que não é Direito, delineando-

se um conceito negativo a partir da análise dos conceitos Moral Social e Antidireito à luz 

da necessidade de Ordem e de Justiça que o Direito reclama para si. 

O intuito dessa exposição inicial é a de possibilitar a construção de um conceito 

de Direito que contemple, dialogicamente, os âmbitos do ser e do dever-ser no que 

concerne à interferência antrópica como elemento flexibilizador da ordem jurídica, posto 

que responsável pela introdução da justiça no ordenamento, e o modo pelo qual se deve 

dar essa atuação para que o sistema jurídico seja, ao mesmo tempo, justo e estável. 

 

METODOLOGIA 

No desenvolvimento da presente pesquisa, adotou-se como pressuposto teórico as 

conclusões às quais chegou Kelsen (1998) em seu Teoria Pura do Direito para, a partir 

das críticas estabelecidas por Lyra Filho (2017), Grau (2008), Oliveira (2009) e Ferraz Jr. 

(1972), esboçar uma Teoria Impura do Direito, na qual se analisa o aspecto político1 da 

gênese do fenômeno jurídico. Para tal fim, executou-se uma pesquisa de natureza teórica 

e cunho bibliográfico-documental em virtude das fontes utilizadas, a saber, as 

“contribuições de diversos autores sobre determinado assunto” (FINCATO; GILLET, 

2018, p. 51). 

 

CONCEITO NEGATIVO DE DIREITO 

 
1 Nesta obra, utiliza-se o termo Político como oposição a Jurídico. Enquanto jurídico seria tudo o que se 

encontra relacionado ao direito posto, o político consistiria, por exclusão, naquilo que está fora do 

ordenamento positivado. Político seria o que há de antrópico na ordem jurídica, isto é, as cargas 

valorativas que detêm a autoridade competente e o intérprete autêntico e que os leva a decidir qual 

caminho seguir ao instrumentalizarem sua decisão por intermédio do Direito. 
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O primeiro passo para se entender o que é Direito é delimitando aquilo que não é 

Direito (LYRA Filho, 2017). Portanto, nesta seção, buscar-se-á delimitar aquilo que não 

é Direito e o porquê de não o ser a fim de ser possível definir o Direito, a contrario sensu, 

na seção seguinte. 

 

Moral Social, Direito e Antidireito 

Frequentemente invocado como uma manifestação moral do fenômeno jurídico, 

o chamado direito natural se apresenta como uma das incógnitas do pensamento jurídico. 

Outrora validado como sendo um aspecto da natureza, a própria vontade divina ou um 

fruto da razão humana, a discussão acerca da invalidade do pretenso Direito vivido e 

sentido, mas não anunciado, ganhou força com o advento do juspositivismo e a unificação 

das instâncias produtoras do Direito, durante a Era Moderna, pelo Estado2. 

Para Telles Jr. (1974), o termo direito natural possui carga semântica distinta 

daquela à qual usualmente se encontra conectado. É que, para o autor, o “conjunto de 

primeiros e imutáveis princípios da moralidade” (TELLES Jr., 1974, p. 280) consistiria 

na Moral Social, não no que normalmente se denomina direito natural. 

Isso porque, nas suas palavras, 

 

[i]nsistir em conferir [... aos primeiros e imutáveis princípios morais] o nome 

de Direito Natural é permanecer aferrado a velhas concepções, a preconceitos 

que tiveram sua razão de ser num tempo em que uma incipiente Ciencia do 

Direito ainda confundia Moral e Direito, não conseguindo distinguir, com 

rigor, a norma jurídica. [...] 

Um Direito natural é sempre o Direito positivo de uma sociedade. (TELLES 

Jr., 1974, p. 281, grifos do autor) 

 

Cumpre ressaltar que nem todo direito positivo será direito natural, seja porque 

desde a origem não corresponde ao referencial ético da coletividade, seja porque essa não 

correspondência deu-se de forma superveniente com a evolução da sociedade (TELLES 

Jr., 1974). Dessarte, estar-se-á a falar de direito natural toda vez que se tratar de “normas 

em que a inteligência governante da sociedade consigna os movimentos humanos que 

podem ser oficialmente exigidos, e os que são oficialmente proibidos, de acordo com o 

sistema ético reinante” (TELLES Jr., 1974, p. 282). 

E, a fim de obedecer a essas normas, os movimentos humanos encontram-se 

delimitados dentro do meio social (TELLES Jr., 1974). Haveria, nesse sentido, 

determinados movimentos, determinadas quantidades de energia, que podem se 

 
2 Por não se tratar do tema central aqui proposto, servindo apenas de substrato teórico, não se abordará a 

discussão acerca da evolução do pensamento jurídico. Para maiores detalhes, cf. Melo (2013). 
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manifestar ou não, e movimentos oficialmente exigíveis ou proibidos, movimentos 

regrados pelo Direito, aqueles que conferem essência à sociedade (TELLES Jr., 1974). 

Uma vez que essa delimitação é efetuada por meio das normas jurídicas, os quanta 

humanos são por ela regrados. O que se exige, ou o que se proíbe, pelas vias oficiais são 

quanta de energia humana liberadas não de uma vez, mas sim em porções discretas — 

cada quantum consiste em um movimento que não pode deixar de se manifestar para que 

a sociedade seja o que é. 

No limiar da matéria, há uma quantidade mínima de perturbação que, quando 

atingida, torna impossível ao observador não notar a partícula, sob pena de se ignorar a 

sua própria essência — são os objetos quânticos, corpúsculos de matéria percebidos pelas 

agitações que emitem ao adquirir ou liberar energia (TELLES Jr., 1974). 

Relembra Telles Jr. (1974) que essas liberações e aquisições de quanta pelos 

elétrons, os famosos saltos, não são simples passagens de uma órbita para a outra, posto 

que modificam as nuvens eletrônicas no interior de cada átomo. A emissão e a absorção 

de quanta pelos elétrons sacodem o átomo, modificando a sua estrutura global. 

Entendendo o átomo como uma sociedade de partículas quânticas, Telles Jr. 

(1974) comenta que os saltos são regidos por leis de probabilidade, o que implica dizer 

que, fora os saltos impossíveis, os possíveis nem sempre são realizados, sendo só mais ou 

menos prováveis — ainda que, nos átomos mais densos, por vezes sejam executados os 

saltos proibidos, a mostrar que a infração de regras de conduta não ocorre apenas no 

âmbito antrópico do fenômeno jurídico (TELLES Jr., 1974). 

Na sequência, Telles Jr. (1974) aponta que a sociedade humana, à semelhança da 

sociedade atômica, também possui movimentos exigíveis e movimentos proibidos, 

necessitando-se, para que os primeiros sejam feitos e, os segundos, vedados, de liberação 

de energia humana — liberação essa que se deve dar de forma comedida, discreta, 

conforme os limites impostos pelas exigências do movimento em si. 

Essa movimentação humana, que acontece nos campos de influência de cada 

componente da sociedade, constitui interações recíprocas resultantes do encontro de 

quanta humanos — sendo essa, para Telles Jr. (1974), a definição quântica de relações 

jurídicas. 

É dizer: toda relação jurídica é uma relação quântica. 

Nesse sentido, expõe o autor que 

 

[e]m cada relação jurídica, movimentos comedidos de uns propiciam 

movimentos comedidos de outros. Esses movimentos são comedidos, em razão 
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de dois fatores. Primeiro, porque são, somente, os movimentos autorizados 

pelas normas jurídicas. São, apenas, os movimentos produzidos por quem tem 

o Direito Subjetivo de produzi-los. Segundo, porque em cada relação jurídica, 

Direitos Subjetivos de uns e de outros se confrontam e, depois, se compõem, 

limitando-se reciprocamente, a fim de que deles resultem movimentos 

convenientes para uns e outros. 

As, interações, nas relações jurídicas, são quânticas, porque as ações 

correlatas, de que elas se constitutem, não são quaisquer ações, mas, 

precisamente, as ações que as normas jurídicas autorizam e quantificam. 

(TELLES Jr., 1974, p. 284–285, grifos do autor) 

 

O direito objetivo, sob esse prisma, é o ordenador de algumas interações, 

especialmente aquelas necessárias para assegurar que a sociedade seja aquilo que ela 

precisa ser, “um meio a serviço dos fins humanos” (TELLES Jr., 1974, p. 285, grifos do 

autor), mediante a garantia de que para cada direito corresponderá uma obrigação. 

Dessarte, em se considerando os seres humanos como objetos quânticos para o 

Direito, suas relações jurídicas passam a ser interações quânticas e o Direito, a “ordenação 

quântica das sociedades humans” (TELLES Jr., 1974, p. 285); assim, o que se aplica às 

classes inferiores (atômica, molecular, celular, histológica etc.) se estende também à 

instância humana. 

Ou seja, 

 

em matéria de ordenação, por meio do Direito, tudo é possível. Assim como a 

proteína reguladora deve ser considerada como um produto especializado em 

“engineering” molecular, assim também o Direito deve ser considerado como 

um produto de uma inteligência especializada em “engineering” social. Assim 

como nenhuma imposição química devide da atuação das referidas proteínas, 

assim também nenhuma imposição absoluta determina o Direito. Assim como 

essas proteínas se dirigem com autonomia, em conformidade com os interesses 

fisiológicos da célula, assim também o Direito, livre de imposições absolutas, 

se pode dirigir pelos interesses reais da sociedade, de acordo com os sistemas 

de referência efetivamente vigorantes. Pode o Direito não se sujeitar a não ser 

aos fins que a sociedade almeja (TELLES Jr., 1984, p. 285, grifos do autor). 

 

À luz do exposto, pode-se concluir com Telles Jr. (1974) que as leis humanas, 

assim como os demais regramentos da sociedade cósmica, são leis de probabilidade, 

sendo o ordenamento jurídico o ramo da ordenação universal que vige a nível humano. 

Desse modo, assim como a física é incapaz de dizer qual percurso será escolhido por um 

elétron, a Ciência do Direito também é impotente para anunciar qual será o proceder de 

um homem ou de um grupo humano. O que lhe compete, isso sim, é dizer qual a trajetória 

mais provável de ser seguida em virtude de ser a mais consentânea com o referencial ético 

em vigor — cabendo ao direito objetivo apenas preconizar esse proceder. 

Não raro, porém, o direito objetivo não reflete o referencial ético da coletividade 

que rege, fato que decorre da existência de normas entortadas “pelos interesses 
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classísticos e caprichos continuístas do poder estabelecido” (LYRA Filho, 2017, p. 4). 

A vontade dos dirigentes estatais seria a de que Direito e norma fossem 

identificados como perfeita sinonímia, o que nem sempre é o caso. Quando a norma 

destoa do referencial ético da coletividade, surge o chamado Antidireito — termo 

proposto por Lyra Filho (2017), mas referido por outros autores por nomes distintos, 

como o Direito Artificial de Telles Jr. (1974) — cabendo ao jurista, no exercício do seu 

mister, ter em mente que o interesse público nem sempre se coaduna com o interesse 

social (GRAU, 2008). 

A noção de Antidireito, enquanto negação do Direito, abre espaço para a discussão 

do Direito injusto, pois contrário ao entendimento social, e, por isso mesmo, ilegítimo. 

Consoante a literatura compulsada, há duas maneiras de isso acontecer: ou o poder é 

ilegítimo, o que macula ab ovo o direito que dele deriva, ou o exercente do poder não 

possui autoridade, isto é, apesar de ser o detentor legítimo do poder, o exercício 

legiferante está eivado, pois destoa do referencial ético da coletividade — nos termos de 

Grau (2008), o comando normativo emitido é inconteste face aos padrões histórico-

culturais dos destinatários (GRAU, 2008). 

Nesse último caso, em que falta autoridade no momento de produção da norma 

jurídica3, seria possível distinguir dois tipos de ilegitimidade: primeiro, falar-se-ia de uma 

ilegitimidade originária quando o texto normativo, desde a sua criação, se encontra 

desvinculado da realidade social pré-existente. 

Pode ocorrer, porém, de a ilegitimidade ser superveniente ao texto normativo, 

originalmente criado conforme a realidade social, e que se torna avesso ao direito 

pressuposto em virtude do “dualismo imobilidade relativa das normas de direito posto x 

progressão contínua das realidade sociais” (GRAU, 2008), fenômeno denominado 

ancilosamento das estruturas jurídicas por Telles Jr. (1974). 

Em quaisquer das hipóteses, o que se obtém é o chamado Antidireito, o qual, por 

não corresponder à realidade social, força o aparecimento de interações humanas à sua 

margem (TELLES Jr., 1974), sendo essa exclusão dos marginalizados pela classe 

produtora da ordem jurídica uma das principais consequências do Antidireito (LYRA 

Filho, 2017). Apesar disso, não se deve pensá-lo como um mal em si mesmo, uma vez 

 
3 Sempre que se tratar da norma jurídica criada pela autoridade competente, é preciso ter em mente que se 

refere ao texto normativo que lhe dá contornos formais. É que, para os fins aos quais se propõe esta obra, 

a norma jurídica apenas surge após o intérprete autêntico, mediante ato ilocucionário que só a ele é 

permitido, a enuncia. 
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que a existência do Antidireito, em um contexto dialético, é não só esperada como 

necessária. 

Assim como partículas e antipartículas subsistem no mundo quântico por um 

breve espaço de tempo antes de se anularem e produzirem energia, Direito e Antidireito 

coexistem em uma eterna luta dialética e dialógica em que as normas jurídicas são 

continuamente questionadas pelas diversas classes e grupos sociais a fim de se obter o 

conjunto normativo mais justo para todos. 

Nesse sentido,  

 

Justiça é Justiça Social, antes de tudo: é atualização dos princípios condutores, 

emergindo nas lutas sociais, para levar à criação duma sociedade em que 

cessem a exploração e opressão do homem pelo homem; e o Direito não é mais, 

nem menos, do que a expressão daqueles princípios supremos, enquanto 

modelo avançado de legítima organização social da liberdade. Mas até a 

injustiça como também o Antidireito (isto é, a constituição de normas 

ilegítimas e sua imposição em sociedades mal organizadas) fazem parte do 

processo, pois nem a sociedade justa, nem a Justiça correamente vista, nem o 

Direito mesmo, o legítimo, nascem dum berço metafísico ou são presente 

generoso dos deuses: eles brotam nas oposições, no conflito, no caminho 

penoso do progresso, com avanços e recuos, momentos solares e terríveis 

eclipses. Direito é processo, dentro do processo histórico: não é uma cosia 

feita, perfeita e acabada; é aquele vir-a-ser que se enriquece nos movimentos 

de libertação das classes e grupos ascendentes e que definha nas explorações e 

opressões que o contradizem, mas de cujas próprias contradições brotarão as 

novas conquistas. (LYRA Filho, 2017, p. 91) 

 

Como se vê, ainda que a existência do Antidireito apenas ocorra em virtude da 

imperfeição humana, não se pode perder de vista o contexto de busca pela automelhoria 

social que marca a essência humana — a qual não se conforma, mas sim se irrequieta e 

se torna irresignada, ante aquilo que a contraria. 

 

Segurança Jurídica e Direito Pressuposto 

Uma vez que, na subseção antecedente, foram apresentados os conceitos de Moral 

Social e de Antidireito, nesta, far-se-á a exposição dos motivos pelos quais ambos os 

conceitos não se enquadram na categoria Direito. 

Se o interesse dos detentores do poder é convencer a todos de que Direito e lei são 

sinônimos, “não havendo Direito a procurar além ou acima das leis” (LYRA Filho, 2017, 

p. 4), negando juridicidade às normas da sociedade civil, é pelo modo de se encarar o 

Direito — enquanto ordem estabelecida ou ordem justa — que se distinguem as correntes 

juspositivista e jusnaturalista, respectivamente (LYRA Filho, 2017). 

É notório que o embate entre Segurança e Justiça é antigo no meio jurídico (LYRA 

Filho, 2017; GRAU, 2008; FERRAZ Jr., 1972). Malgrado o Direito consista em 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 979



instrumento social que visa a instaurar e manter a ordem mediante a invocação, em maior 

ou menor grau, de preceitos de justiça, não raro a manutenção da ordem social e a 

efetivação material da justiça se encontram em posições diametralmente opostas. 

É que, apesar de o conceito de Direito encontrar-se impregnado de ideais de justiça 

e de ordem social, não há espaço para idealismo. Justiça e ordem social, muito das vezes, 

não correspondem a uma mesma coisa, ainda que intimamente ligadas, sendo totalmente 

possível que instituições e institutos que asseguram a ordem social sejam considerados 

injustos, bem como que arranjos sociais de justiça sejam inaplicáveis por não se 

adequarem aos requisitos exigidos pelas normas que regem uma dada sociedade. 

Eis, portanto, um embate comum na relação ordem social e justiça: enquanto a 

Justiça provoca revoluções sociais que afundam a estabilidade social, os institutos da 

Ordem Social obstaculizam a ascensão dos ideais de Justiça. 

O motivo dessas inconsistências, conforme Grau (2008), seria a busca de cada 

direito por um equilíbrio entre cidadão e sociedade em virtude da pretensão do sistema 

jurídico de proteger e garantir a liberdade de cada indivíduo por ele regido mediante a 

subordinação dessa mesma liberdade ao interesse coletivo. 

Por essa senda: 

 

[d]e um lado, reconhecemos que o direito expressa um processo de 

estabilização de expectativas que não podem ser instáveis, que têm, ao 

contrário, de ser pressupostas como invariantes. Afirmar um direito instável é 

tão absurdo como construir com pedras fluidas. Por outro lado, sabemos, 

também, que desde o momento em que, por uma razão ou outra, haja desacordo 

quanto à solução normativa de um conflito, surge o problema da regra justa. A 

questão da justiça introduz na estrutura do direito um momento de 

flexibilidade. (FERRAZ Jr., 1972, p. 100) 

 

Sob esse prisma, a norma jurídica seria dotada de legitimidade quando sua 

essência corresponde àquilo que o todo social consente a partir de suas experiências 

empíricas (GRAU, 2008). Desse modo, “[a] legitimidade é um conceito material, ao 

passo que a legalidade é um conceito formal” (GRAU, 2008, p. 86, grifos do autor), 

podendo-se dizer, no bojo dessa subdivisão, que é legítimo o direito posto consentâneo 

com o direito pressuposto — entendendo como direito pressuposto as manifestações da 

vontade de cunho jurídico que se verificam no âmbito da sociedade civil, reconhecidas 

ou não pelo direito positivado, e que condicionariam, em tese, a sua elaboração (GRAU, 

2008). 

Toda a questão, segundo Grau (2008), se resume a descobrir de que modo e em 

que momento o legislador exercita autoridade, o que demanda entender a relação 
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Autoridade-Poder: a autoridade se edifica sobre a base de poder legítimo, sendo certo que 

a auctoritas dispensa a potestas, mas o inverso não pode ser verdadeiro: afinal, a potestas 

sem auctoritas não é nada além de mera força. Não é o direito que alicerça a autoridade, 

mas sim a autoridade que o fundamenta. Não por outro motivo, apenas o poder revestido 

de autoridade produz direito legítimo — uma vez que o poder sem autoridade é, de per 

si, ilegítimo. 

A legitimidade do direito posto, que não se confunde com a legalidade4, deriva da 

autoridade que, a despeito do que muitos apontam, não encontra fundamento na volonté 

générale, muito menos na regra da maioria, mas sim nos padrões histórico-culturais 

construídos ao longo dos tempos e que se concretizam na atuação das forças materiais de 

produção (GRAU, 2008). 

A legitimidade do direito posto é tema controverso, mormente em face da 

dinamicidade que caracteriza a vida social. Para Ferraz Jr. (1972), essa relação dinâmica 

se dá porque os juízos de valor que fazem referência às normas jurídicas são postulados, 

isto é, valores não determinados em si mesmos, cujo conteúdo depende da verificação e 

da comparação com outras variáveis em um processo de avaliação. 

Sistemas jurídicos tendem a simplificar o conflito que se apresenta, a fim de 

escolher entre algumas poucas possibilidades, pois a simplificação, ao neutralizar os 

aspectos mais dissonantes mediante a utilização de uma dada perspectiva ideológica, 

permite a aparição do consenso para o julgador — afinal, a escolha de um ponto de vista, 

ainda que seja uma atitude valorativa, permite a fixação de parâmetros para se tomar uma 

decisão, evitando assim raciocínios circulares e regressivos ad aeternum típicos da 

valoração de valores sem um objeto imediato (FERRAZ Jr., 1972). 

A valoração ideológica, nome dado pelo autor a essa escolha, 

 

atua no sentido de que a função seletiva do valor na orientação da ação se torna 

consciente e é, então, utilizada para valorar outros valores. Em outras palavras, 

a valoração ideológica cria a possibilidade de se estimarem as próprias 

estimativas, selecionar as seleções, em última análise, valorar os valores. Nesta 

medida, a valoração, de certo modo, se desacredita como tal, pois a ideologia 

estabelece condições para que os valores variem conforme as necessidades e 

 
4 Importa debater, à margem, a distinção entre legalidade e legitimidade. A legalidade, conceito formal, 

decorre do respeito ao devido processo legislativo, o qual empresta ao texto normativo ares de eficácia. 

No entanto, como já visto, é possível que a autoridade competente produza texto normativo que destoa 

do referencial ético da coletividade: o Antidireito. O direito de que se trata aqui, legítimo e produzido 

com autoridade, é aquele no qual a autoridade competente imprime os padrões histórico-culturais da 

sociedade: são os ditames sociais que legitimam o direito posto e não o contrário. Um direito não legítimo 

permanece formalmente válido, sendo passível de aplicação pelo intérprete autêntico, mas, enquanto 

Antidireito, está fadado a ser letra morta, lei que não pega, pois a coletividade a que propõe reger não lhe 

reconhece valor sociossemântico de Direito. 
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possibilidades da ação, ao garantir o consenso daqueles que precisam 

manifestar os seus valores, assegurando-lhes a possibilidade de expressão, 

mas, ao mesmo tempo, estabelece uma instância que neutraliza a valoração, na 

medida em que ela perverte o valor, retirando-lhe a reflexividade infinitamente 

regressiva e circular. (FERRAZ Jr., 1972, p. 105, grifos do autor) 

 

A rigidez introduzida pela valoração ideológica, como se vê, não perde de vista o 

justo; antes, busca conciliar segurança e justiça. Tal propriedade, inserta no princípio da 

inegabilidade dos pontos de partida (FERRAZ Jr., 1980), será mais bem debatida na 

próxima seção, já se podendo adiantar que, sendo a decisão um ato volitivo, à la Kelsen 

(1998), a dinâmica na estabilidade decorre do fato de que é o intérprete quem fixa os 

dogmas a partir dos quais se conduzirá. 

 

CONCEITO POSITIVO DE DIREITO 

Conforme preceitua Grau (2008, p. 19, grifos do autor), “[o] conhecimento do 

fenômeno jurídico reclama, como se vê, seja ele concebido como norma, como 

ordenamento e como decisão”. É dizer, toda norma utilizada pelo intérprete (juiz, rei, 

legislador, senhor, tribunal etc.) para emitir uma decisão remete a uma ordem institucional 

que as autoriza no meio social. 

Vê-se, desse modo, que o direito positivo é mais do que a norma posta e, dando 

sequência ao raciocínio, é possível concluir que o Direito não é mera representação da 

sociedade, como se externa a ela, mas sim um aspecto funcional do todo. 

À luz desse entendimento, torna-se possível compreender a crítica tecida por Grau 

(2008) a alguns kelsenianos: consoante o ex-ministro do STF, o mérito de Kelsen não 

consiste no seu objeto de pesquisa, mas sim naquilo que deixou de estudar. 

Para Grau (2008), Kelsen, à medida que afirma ser todo e qualquer direito uma 

forma de controle e de dominação da sociedade, não se revela apologista do direito, mas 

sim um ferrenho crítico formal, visto que 

 

[a] função do direito, para Kelsen, é a de permitir a realização de fins sociais 

que não podem ser atingidos senão através dessa forma de controle social — o 

direito não é um fim; é um meio; quais sejam esses fins, isso varia de sociedade 

para sociedade: esse é um problema histórico, não um problema que possa 

interessar à teoria do direito. (GRAU, 2008, p. 30) 

 

Nota-se, portanto, que toda teoria pura do direito é, ao fim e ao cabo, uma teoria 

carente de elementos políticos, divorciada do jurídico, posto que “uma ordem jurídica 

sem o político resulta carente de impulso, morta; uma ciência do direito permanece 

fragmentária se reproduz um corpo sem coração” (GRAU, 2008, p. 33, grifos do autor). 
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E, no Direito, a questão política par excellence é a justiça. No papel de 

fundamento-mor do Direito, a justiça possui dois momentos de interação no fenômeno 

jurídico: a sua gênese enquanto norma e a sua criação enquanto decisão. À luz de uma 

teoria pura, a justiça estaria, respectivamente, no conteúdo axiológico do Grundakt5 e no 

ato do intérprete de fixar a moldura e pintar o quadro — em suma, fora do jurídico em 

uma Teoria Pura. 

Em assim sendo, adotar como premissa que Kelsen (1998) está certo demanda do 

estudioso do direito — em seu mister de deslindar a essência do fenômeno jurídico, que 

é ordem e justiça — a propositura de uma Teoria Impura do Direito. Isso porque, sendo 

o Direito tanto a regra jurídica e a decisão dela decorrente quanto a ordem institucional 

desenvolvida para positivar a regra e aplicar a decisão, o que distingue o que é jurídico 

dentre tantas manifestações normativas da moral social consiste no modo pelo qual o 

Direito é criado e efetivamente se materializa no mundo dos fatos. 

Nesse sentido, esta seção apresentará os dois momentos da interação humana na 

manifestação do fenômeno jurídico — a fixação do direito-norma pela autoridade 

competente e o proferimento do direito-decisão pelo intérprete autêntico — e como eles 

se complementam na criação do verdadeiro Direito, igualmente justo e estável. 

 

A parametrização objetiva do justo e o Direito Pressuposto encarnado 

Ab initio, caberia questionar se seria possível definir o Direito, porquanto o 

fenômeno jurídico se manifeste distintamente em cada sociedade. Quanto a isso, Grau 

(2008) considera que a definição não deve se dar sobre cada direito, mas sim sobre o 

Direito em si — isto é, àquilo que Pontes de Miranda (2005b, p. 109) se refere como 

“direito em geral, objetivo, no que apresenta de autônomo e de uno”. 

Sobre o tema, aponta Pontes de Miranda (2005a, p. 97, grifos do autor) que 

 

é possível exista no fenômeno jurídico algo que seja necessário ao homem e 

não possa ser elidido, mas isto não quer dizer que se exprima em preceitos 

abstratos invariáveis ou em regras particulares [...]. Assim, não é nos 

conceitos, — crime, contratos, direitos subjetivos, — que devemos procurar o 

que persiste no direito, mas no próprio conceito de direito, que, processo de 

adaptação, se realiza entre um maximum e um minimum de concessão ao 

indivíduo e ao grupo social. 

 

Desse modo, conceituar o Direito consiste em buscar o que há de comum na sua 

 
5 Fala-se de Grundakt, e não da Grundnorm, porque essa, conforme Kelsen (1998, p. 152), por ser forma 

pura, despida de qualquer conteúdo material, “não exerce qualquer função ético-política mas tão-só uma 

função teorética-gnoseológica”. 
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estrutura. E a estrutura do sistema jurídico, como apontado por Grau58 e trazido 

anteriormente, possui três facetas: Norma, Decisão e Instituição. Dito isso, é preciso 

entender de que modo se manifesta o Direito em cada âmbito dessa tríade. 

Enquanto Norma, em um primeiro momento, poder-se-ia dizer que o Direito se 

manifesta como um comando prescritivo, dado por alguém que detenha competência para 

tanto, que determina, ou reprime, uma certa conduta, sendo importante ressaltar que a 

ratio essendi da norma positivada é regular relações sociais humanas, uma vez que 

compete à autoridade competente o estudo dessas interações, porquanto sejam elas que 

 

nos devem dar as normas que as regulem: ou porque, nos movimentos normais 

da adaptação, há regras, ou porque, estudadas tais relações, e por intermédio 

delas conhecido o estado do mecanismo social, são as que se fazem mister para 

tornar normais aqueles movimentos. (MIRANDA, 2005b, p. 318–319) 

 

No entanto, impende destacar que, nesta obra, o ponto principal do estudo da 

norma não se encontra na sua estrutura deôntica, posto que esse é o objeto da Teoria Pura 

do Direito, mas sim no que ela representa — o aspecto não jurídico da norma, próprio da 

teoria impura que aqui se propõe. 

Quanto a esse sentido não jurídico do texto normativo, discorre Pontes de Miranda 

que 

 

[o] conteúdo da regra jurídica é, na maioria das vezes, econômico ou moral, 

quer dizer: o interesse individual ou coletivo, o útil e o bom numa das suas 

modalidades, – a do egoísmo ou a do altruísmo, a feição própria do indivíduo 

ou a do organismo total. Não há dúvida que, para formular regra, é de mister 

reduzi-la ao verbalismo humano, pelo processo de substituir aos elementos 

econômicos ou morais elementos lógicos que lhes correspondam no mundo 

espiritual; mas aí não se dá a transfusão, a alquimia, a que parecem render 

preito certos escritores: por maior que possa ser a intelectualização do sistema 

e a eficácia deste, não deixará de ser simbólico e somente simbólico o valor 

dele.60 

 

A norma, portanto, consiste em um signo moral e ou econômico reduzido 

verbalmente a uma proposição abstrata de caráter geral, cuja relevância para este artigo 

consiste no fato de o conteúdo da norma — isto é, a sua parte aplicável e interpretável — 

se tratar de mera opção política tomada pela autoridade competente. 

Dessarte, 

 

[a] positivação representa, assim, uma legalização do câmbio do Direito. 

Assim, por exemplo, a rescisão de um contrato de locação de imóveis pode ser 

proibida, de novo permitida, dificultada etc. O Direito continua resultando de 

uma série de fatores causais, muito mais importantes até que a decisão, como 

valores socialmente prevalecentes, interesses de fato dominantes, injunções 

econômicas, políticas etc. Ele não nasce da pena do legislador. No entanto, a 

decisão do legislador, que não o produz, tem a função importante de escolher 
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uma possibilidade de regulamentação do comportamento em detrimento de 

outras que, apesar disso, não desaparecem do horizonte da experiência jurídica, 

mas ficam presentes, à disposição, toda vez que uma mudança se faça 

oportuna. (FERRAZ Jr., 1980, p. 87) 

 

Depreende-se, desse modo, porque o Direito não é — e nem pode ser — mera 

excreção estatal. Em verdade, porquanto consista em um fenômeno social, o Direito não 

se encontra apenas na esfera do jurídico, mas também na instância do político (ou não 

jurídico). Direito é meio que se presta a instrumentalizar o alcance aos fins pretendidos, 

quaisquer que sejam eles. 

Explica-se assim a postura crítica de Pontes de Miranda (2005a) face à criação, 

pelo legislador, de norma jurídica sem matéria social, já que, sendo o dado puramente 

psíquico, não encontraria, na realidade fática, forma que se lhe ajustasse e, caso 

encontrasse algo que o preenchesse, dificilmente não haveria contradição na subsunção, 

posicionamento também adotado por Telles Jr. (1974), para quem a norma jurídica 

consistiria não em uma invenção, mas sim na descoberta — pela inteligência — das 

interações necessárias para cada circunstância social. 

O mister do legislador — mais relevante autoridade competente, tendo-se em vista 

a posição hierárquica ocupada pelas leis, malgrado não seja a única — consistiria, desse 

modo, no juízo valorativo que realiza, não na criação do Direito, o qual já existe muito 

antes da escolha legislativa. 

Seu papel, dessarte, é o de estabelecer um parâmetro objetivo do referencial ético 

coletivo a fim de se publicizar as regras do jogo. Não se trata, como se vê, de criação do 

direito, mas sim da sua transmutação: por força da sua caneta, o legislador converte o 

direito de fato — isto é, a justiça aplicada na sociedade, ou melhor, o que o legislador 

apreende como justo a partir das suas experiências empíricas — em uma tábua objetiva 

de valores. 

Por certo, estará o leitor a se perguntar: mas não seria a conversão da justiça em 

direito posto? É um questionamento válido, sobre o qual se discorrerá a seguir. Por ora, 

porém, pode-se dizer que não, afinal, conforme Pontes de Miranda (2005a, p. 118, grifos 

do autor), “a definição legal apenas representa a opinião do legislador sobre o que, com 

os recursos do momento, melhor define o objeto de que se trata. Não é preciso dizer mais 

quanto à provisoriedade de tal caracterização”. 

Ainda sobre o tema, 

 

[s]e o século XIX ingenuamente entendeu a positivação como uma relação 

causal entre a vontade do legislador e o Direito como norma legislada e posta, 
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o século XX aprendeu rapidamente que o Direito Positivo não é criação da 

decisão legislativa (relação de causalidade), mas surge da imputação da 

validade do Direito a certas decisões — legislativas, judiciárias, 

administrativas. Isso significa que o Direito prescinde, até certo ponto, de uma 

referência genética aos fatos que o produziram — um ato de vontade 

historicamente determinado — de tal modo que sua positividade passa a 

decorrer da experiência atual e corrente, que se modifica a cada instante e que 

determina a quem se devem endereçar sanções, obrigações, modificações. 

(FERRAZ Jr., 1980, p. 87) 

 

Vê-se, portanto, que o grau de leitura social exigido para se fixar o referencial 

ético coletivo (o direito-norma) é distinto daquele necessário para a correta pronúncia do 

direito-decisão, segunda faceta do fenômeno jurídico: no primeiro caso, exige-se uma 

análise histórico-cultural da sociedade; no segundo, uma avaliação atual da situação 

concreta à luz do que fora estabelecido. 

A correlação entre norma e decisão seria, portanto, a de um momento pretérito 

que se pretende presente constante em face de uma conjunção fático-jurídica vigente mais 

ou menos vinculada ao que fora determinado, porquanto exista uma relativa autonomia 

dos panos de fundo6 do intérprete quanto ao referencial ético contínuo. 

Não por outro motivo, 

 

[q]uando formula a lei, obedece o legislador ao dictum de omni et nullo dos 

lógicos para ser entendido, isto é, o que afirma ou nega do todo, afirma ou nega 

de cada parte. Mas só observa isso como processo de expressão, como meio, 

porquanto: pode haver casos particulares, ainda não computados na classe e 

quiçá ainda não existentes, que mais tarde se tenham de inserir, o que subordina 

ao tempo o valor do enunciado; pode desaparecer algum dado singular, ou 

nunca ter existido na classe, o que inibe, a respeito dele, a elaboração 

silogística. (MIRANDA, 2005a, p. 126, grifos do autor) 

 

É importante notar que a exigência axiológica feita pelo desejo de justiça, 

enquanto instância valorativa, demanda a constante atualização do referencial utilizado a 

fim de acompanhar a sociedade viva que pretende regular — afinal, “[n]ão há princípios 

de justiça, que assentem fora do mundo dos fenômenos e das contingências; o que há são 

fenômenos e contingências que necessariamente se produzem nas sociedades” 

(MIRANDA, 2005b, p. 97). 

Trata-se, desse modo, conduta simplista e reveladora da infância de um povo o 

“aplicar a lei porque está na lei, o resolver pelo sentido literal” (MIRANDA, 2005a, p. 

102), sendo necessário levar a sociedade a amadurecer social e politicamente no que 

 
6 O conceito de pano de fundo aqui utilizado é aquele proposto por Oliveira (2009) para aludir ao referencial 

ético próprio, individual, do intérprete autêntico, contemporâneo ao conflito social, cuja articulação é 

responsável pelas escolhas decisionais durante a aplicação do Direito — é o aspecto político (ou não 

jurídico) da interpretação, o qual “confere sentido às coisas e que confere, no caso das regras, a 

possibilidade do seu correto cumprimento” (OLIVEIRA, 2009, p. 24). 
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concerne à resolução dos seus problemas, amadurecimento científico que, por óbvio, tem 

de ocorrer em um contexto uniformizador, sob pena de se promover a desordem social. E 

esse ambiente só existe enquanto viabilizado pela Dogmática Jurídica, que consiste no 

“momento em que a experiência jurídica se põe como efetivo sistema jurídico” (FERRAZ 

Jr., 1980, p. 94). 

Se é preciso conjugar a segurança jurídica com a necessidade de justiça durante a 

aplicação do direito, a função do intérprete autêntico, enquanto titular institucional 

responsável pela dogmática jurídica, é a de possibilitar “que, com a sua ajuda, uma 

problemática social determinada seja solucionável sem conseqüências perturbadoras” 

(FERRAZ Jr., 1980, p. 88). 

Na próxima subseção, abordar-se-á a dogmática jurídica, parte da ciência do 

Direito que zela pela nomofilaquia do sistema jurídico — isto é, pela uniformização das 

decisões — no intuito de demonstrar de que modo ela auxilia no controle da criação do 

direito pelo intérprete autêntico bem como até que ponto ela é capaz de influir no processo 

decisional. 

 

Dogmática Jurídica e panos de fundo 

A Dogmática Jurídica, a qual não se deve confundir com a técnica jurídica 

utilizada no âmbito dos processos judiciais e extrajudiciais (FERRAZ Jr., 1980), 

constitui-se como pensamento científico tecnológico enquanto ramo da ciência jurídica 

voltado à decidibilidade uma vez que 

 

possui algumas características do pensamento científico stricto sensu, na 

medida em que parte das mesmas premissas que este, no entanto, seus 

problemas têm uma relevância prática — possibilitar decisões — que exige 

uma interrupção na possibilidade de indagação das ciências em geral, no 

sentido de que a tecnologia fixa seus pontos de partida e problematiza apenas 

a sua aplicabilidade na solução de conflitos. (FERRAZ Jr., 1980, p. 89, grifos 

do autor) 

 

A cristalização de dogmas e a própria dogmática, por muito tempo, foram vistas 

como uma “prisão para o espírito” (FERRAZ Jr., 1980, p. 96). Em verdade, o que ocorre 

é o inverso, uma vez que o exercício da dogmática “não se exaure na interpretação do 

estabelecido, mas interpreta a sua própria vinculação, ao mostrar que o vinculante sempre 

exige interpretação” (FERRAZ Jr., 1980, p. 96). 

É que o conceito jurídico 

 

é estéril como qualquer outro conceito, e perigoso, porque pode levar ao mal 

como ao bem. Com ele consegue-se a solução acertada, mas pode chegar-se 
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apenas a enganos; não é conteúdo, é meio; é o fim que lhe dá a fecundidade, e 

para acertar depende de ser conferido com o real (MIRANDA, 2005, p. 107). 

 

A impossibilidade de se estabelecer um sentido unívoco para as regras, jurídicas 

ou não, decorre “da compreensão básica de que uma regra, ainda que simples, não pode 

e nem tem como controlar sua própria interpretação” (OLIVEIRA, 2009, p. 21). É nesse 

sentido, portanto, que exsurge a Dogmática Jurídica e sua relevância. 

No entanto, antes de explicar a sua função na aplicação do Direito, cumpre 

ressaltar que a Dogmática não é um fenômeno comum a todas as sociedades. Conforme 

Ferraz Jr. (1980), ainda que toda sociedade possua um sistema jurídico — bem como um 

sistema econômico, um sistema político, dentre outros sistemas — não são todas as 

sociedades que desenvolvem uma Dogmática Jurídica. 

Enquanto espécie de conhecimento científico tecnológico, a Dogmática Jurídica 

apenas surge em meios sociais que possuam “uma organização interna em que exista a 

possibilidade de se decidir de modo vinculante sobre questões jurídicas em oposição a 

questões de fato” (FERRAZ Jr., 1980, p. 98). 

Portanto, é nítido que: 

 

[n]ão seria social a aplicação da lei, se não houvesse entre a norma viva (dado) 

e a aplicada (julgado) o veículo social (costume, jurisprudência), ainda que, 

após a permanência individual (ditame do legislador), se comunique, se 

socialize pela linguagem, fenômeno caracteristicamente social. O que naquele 

período pessoal se diminui ou se aumenta ao dado, cumpre ao intérprete 

corrigir; se o legislador, pela expressão, inicia a socialização, é ao doutrinador 

e principalmente ao juiz que incumbe ultimá-la. Em vez de se limitar a induzir 

da lei, o que não satisfaria, induzirá das realidades, e a regra escrita apenas lhe 

serve de guia. [...] Não é o dado conceptual que se quer, mas — o que é bem 

diferente — o dado concreto e imediato (MIRANDA, 2005a, p. 103). 

 

Assim sendo, limitar a ciência jurídica à criação de conceitos jurídicos é 

menosprezá-la, uma vez que sua função é a de estudar a norma tal qual as demais ciências: 

mediante o estudo e a indução de relações. O conceito é fruto da expressão contida na 

norma, não a norma em si. Nesse sentido, “[o] processo para extrair cientificamente as 

normas não é pensá-las (elaboração arbitrária), mas a pesquisa das relações, que são as 

realidades sociais, de modo que se possa saber o que é e o que deve ser considerado geral” 

(MIRANDA, 2005a, p. 106, grifos do autor). 

A ciência do direito trabalha com conceitos. Tais conceitos, porém, não são 

aqueles extraídos das regras de direito, mas sim conceitos cujo objeto é o mesmo das 

normas jurídicas, a saber, a coexistência humana e, portanto, as próprias relações sociais. 

Por isso, procurar o objeto desses conceitos científicos  
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nas regras jurídicas seria fácil, se todas tivessem o mesmo valor, se todas 

fossem realmente regras, quer dizer, se o direito vigente fosse o direito escrito; 

porém isto não se dá, de maneira que o melhor processo é pesquisá-las 

diretamente nas relações sociais, fixado, por conveniência prática, o sistema 

ou princípio em que se revela a concepção geral do mecanismo jurídico82. 

 

Exsurge, aqui, um ponto importante acerca do fenômeno jurídico, repetido em 

maior ou menor grau em toda a literatura compulsada: a norma positiva de direito não 

consiste na única manifestação normativa existente em um dado ordenamento jurídico. 

O Direito não é mero conjunto de normas. Em verdade, o Direito é um nível da 

linguagem coletiva, uma instância do sistema social, dotado de regras gramaticais 

próprias na hora de se enunciar as suas pronunciações, representando e dinamizando os 

conflitos sociais (GRAU, 2008). O surgimento do Direito, inclusive, está sempre 

relacionado à resolução de problemas sociais: é esse seu mister, a sua vocação. 

No entanto, o jurista não se ocupa diretamente com o conflito social. Conforme 

Grau (2008), o conflito, enquanto um acontecimento social, se manifesta de modo 

multifacetado nas mais diversas áreas do convívio humano — um divórcio, v.g., pode 

desencadear consequências pessoais, econômicas, morais, jurídicas, dentre outras, todas 

referentes à esfera social a que os ex-cônjuges pertencem.  

O sistema jurídico trabalha com litígios, entendidos como os momentos do 

conflito dotados de juridicidade — isto é, de relevância jurídica — em que ocorre uma 

“oposição de pretensões jurídicas” (GRAU, 2008, p. 24, grifos do autor) limitada pelo 

pedido feito no bojo da demanda e desenvolvido não pelas partes do conflito, mas sim 

por seus representantes. 

A justiça, nesse contexto, se apresenta como uma solução construída pelo 

intérprete autêntico em consonância com o ordenamento jurídico que, não se podendo 

mais reformular (leia-se, coisa julgada), representa a resolução final do litígio sub iudice 

— sendo irrelevante se esse resultado findou ou não o conflito social porventura existente. 

Vê-se aqui, portanto, que a composição operada pelo Direito consiste em mero 

teatro do conflito que se desenvolve no amplo campo social, nada além de uma releitura 

jurídica daquilo que se supõe estar a acontecer — porquanto, muito das vezes, ocorre de 

o litígio sub iudice não possuir conflito (GRAU, 2008). 

Essa transfiguração do conflito social em litígio jurídico dá-se por meio da 

Dogmática Jurídica, a qual, imiscuindo-se na relação norma/realidade, recria o conflito 

ôntico em um plano deontológico de um modo virtual, posto que, ao considerar, na 

equação, a necessidade prática de se tomar uma decisão exequível, “consegue fazer com 
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que sejam fatos só aqueles que ele próprio [o Direito] reconhece como juridicamente 

relevantes” (FERRAZ Jr., 1980, p. 98). 

Desse modo, a Dogmática Jurídica, com o fito de obter um resultado não apenas 

conforme a teoria, mas também adequado e exequível na prática, possibilita ao intérprete 

autêntico a garantia de estabilidade da solução que alcança ao final do seu raciocínio 

técnico-jurídico mediante a atribuição de um caráter de inegabilidade7 aos seus pontos de 

partida — ou, em termos kelsenianos, à moldura por ele estabelecida. 

Assim, longe de prender o intérprete, a Dogmática Jurídica permite que ele seja 

livre para alcançar uma decisão que seja consentânea com o referencial ético coletivo — 

parametrizado pela autoridade competente e materializado a partir dos seus panos de 

fundo — ao impor a aceitação presumida dos pontos de partida da interpretação 

(FERRAZ Jr., 1980). 

Ocorre, no entanto, que “[s]eguir uma regra deixa sempre um espaço para o 

engano decorrente de uma compreensão incorreta” (OLIVEIRA, 2009, p. 23). Não por 

outro motivo, o estabelecimento da moldura pelo intérprete é um verdadeiro horizonte de 

eventos do universo jurídico em uma Teoria Pura do Direito, momento a partir do qual se 

torna necessária uma Teoria Impura do Direito, uma vez que, conforme Oliveira (2009), 

é impossível, cientificamente, estabelecer de antemão o conteúdo da pintura — ou, 

inclusive, o material e as dimensões da moldura. 

Nesse sentido, 

 

o que uma concepção intelectualista da ‘regra-como-representada’ deixa de 

lado, o que esta concepção não consegue perceber, é a existência insuperável 

de um obstáculo ontológico entre a regra e sua aplicação, entre o universal e o 

particular [...] A impossibilidade de deduzir o particular do universal decorre 

da própria realidade e, nesse sentido, não pode ser superada por uma ciência. 

A aplicação das regras é, antes de tudo, uma questão de prudência. 

(OLIVEIRA, 2009, p. 24) 

 

Partindo-se para uma conceituação, pode-se dizer que, enquanto “ato de 

conhecimento, o resultado da interpretação de uma norma só pode ser a fixação da 

 
7 A inegabilidade dos pontos de partida, conforme proposta por Ferraz Jr. (1980), consiste no ponto fulcral 

que permite a estabilidade justa no Direito. Como os aspectos fático e normativo são contingentes — pois 

podem ou não existir e, caso existam, terem a sua existência desse ou daquele modo —, a própria 

aplicação que os liga também o é. Desse modo, torna-se necessário reduzir as possibilidades para que a 

decibilidade, no caso concreto, se torne consistente; assim, a partir do momento em que o intérprete elege 

qual das várias molduras possíveis ele irá utilizar, torna-se possível aferir o juridicamente possível desde 

que a série argumentativa utilizada seja tida como inegável. A dinâmica na estabilidade, portanto, é o fato 

de que é o intérprete quem estabelece aquilo que o vincula: além de interpretar o estabelecido, o intérprete 

“interpreta a sua própria vinculação” (FERRAZ Jr., 1980, p. 96), fixando assim condições e critérios que 

o permitam atingir o juridicamente possível. 
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moldura do direito, isto é, a explicitação das várias possibilidades de aplicação da norma 

jurídica” (OLIVEIRA, 2009, p. 25). O grau de liberdade do intérprete para criar o direito-

decisão, entretanto, não deve ser igual ao potencial criativo da autoridade competente 

quanto ao direito-norma. 

Como preleciona Ferraz Jr. (1980, p. 97, grifos do autor), 

 

não é por acaso que o estudante do Direito, que principia sua formação, se 

surpreende com o número de teorias que um texto legal pode sugerir, ao ser 

interpretado, o que lhe dá, quando ainda não domina as técnicas dogmáticas, a 

impressão de estar tratando com meras opiniões, o que o anima a construir 

ingenuamente a sua própria interpretação. Na realidade, esta visão é falsa, 

como ele logo aprende, quando percebe que as incertezas estão referidas às 

incertezas da interpretação dogmática, onde elas se tornam mais amplas, mas, 

ao mesmo tempo, controláveis. 

Com o termo controlável queremos significar que a Dogmática Jurídica 

aumenta as incertezas, mas de tal modo que elas sejam compatíveis com duas 

exigências centrais do sistema jurídico: a vinculação a normas e a pressão para 

decidir em caso de um conflito dado.  

 

É a Dogmática que, enquanto “instrumento mediador entre a generalidade das 

normas e a singularidade dos casos concretos” (FERRAZ Jr., 1980, p. 98), permite dar 

estabilidade à justiça e fluidez ao ordenamento mediante a outorga, ao intérprete 

autêntico, do poder de atualizar o texto normativo. 

Ocorre que a modernização do referencial ético — o qual, como já mencionado, 

foi estabelecido pela autoridade competente justamente para servir de parâmetro — será 

feita pelo intérprete em conformidade com os seus panos de fundo. Ou seja, ainda que 

sujeita ao constrangimento epistêmico8, a fixação da moldura não deixa de ser, em último 

grau, um ato volitivo do intérprete. 

Vê-se, assim, que 

 

o eterno problema daquilo que está por trás do direito positivo não é um 

problema do direito natural apenas. É um problema da teoria do direito. É um 

problema da Teoria Pura do Direito e o próprio Kelsen, quando reflete sobre 

a interpretação, não oculta o fato de ter se deparado com o olhar da Górgona 

do poder. O ato de vontade, a definir o sentido específico da interpretação 

autêntica, é a expressão desse olhar e, em certo sentido, a Teoria Pura do 

Direito é um esforço fadado ao fracasso pela anulação da força desse olhar 

petrificante. Mas, ao fim de seu trabalho, o que resta é uma moldura que não 

se fecha. O que resta é um direito que não se aplica senão por meio de uma 

vontade que nem o direito e nem a ciência são capazes de controlar [...] uma 

relativa indeterminação do ato de aplicação do direito, que é uma maneira 

kelseniana de dizer que o que resta é a incerteza, é o poder, é o olhar 

esbugalhado da Górgona. (OLIVEIRA, 2009, p. 26, grifos do autor) 

 

 
8 Adota-se a conceituação feita por Streck (2017, p. 41–42), para quem o constrangimento epistêmico 

consiste em “um mecanismo de controle das manifestações arbitrárias do sujeito moderno [... capaz de] 

derrotar a subjetividade particularista”. 
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Em assim sendo, a mitigação do voluntarismo nas decisões — condição sine qua 

non haverá aplicação justa das regras — só poderá se dar com a efetiva realização do 

constrangimento epistêmico pelos intérpretes não autênticos do direito em um trabalho 

político (ou não jurídico, ainda que a serviço do direito) de nomofilaquia extrajurídica — 

uma vez que deixarão de ser juridicamente exequíveis as decisões contrárias ao 

referencial ético coletivo. 

Desse modo, seria possível a existência de um Direito que fosse, ao mesmo tempo, 

justo e estável com o mínimo de distorções pois, ainda que a imortal górgona do poder 

mantivesse arregalados os seus olhos petrificantes, seu potencial jurígeno estaria desviado 

por tantos espelhos que, ao final, nem mesmo temporariamente ela poderia paralisar a 

sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Grau (2008), Telles Jr. (1974) e Lyra Filho (2017) falaram sobre a necessidade do 

Direito posto ser consentâneo com o referecial ético coletivo; Ferraz Jr. (1980) e Pontes 

de Miranda (2005a), sobre a interpretação ter de ser exequível e pautada na realidade 

social. 

Não há, porém, transmutação da essência da norma. Ela não deixa o Sollen para 

se aventurar no Sein por si mesma. A norma jurídica, como qualquer outro imperativo 

normativo deontológico, existe em uma realidade paralela distinta: é por isso que se 

interpreta. E é também por isso que a manifestação jurídica no mundo dos fatos, 

assegurada pelo Direito enquanto instituição formal social, dotado de todo o seu aparato 

capaz de fazer valer as suas decisões, consiste no ato ilocucionário de dizer o direito 

realizado pelo intérprete autêntico — que se vale da norma positivada como parâmetro 

para instrumentalizar a sua decisão pessoal. 

Desse modo, ainda que o conteúdo da norma seja distinto daquele que foi 

enunciado pelo intérprete autêntico, é o ato ilocucionário desse que produz efeitos 

jurídicos concretos no mundo real. Assim, o Direito se revela no mundo dos fatos não 

conforme o que foi estabelecido pela autoridade competente, mas sim de acordo com 

aquilo que o intérprete autêntico entende — um processo que se dá em conformidade com 

as articulações pretéritas dos seus panos de fundo, conforme Oliveira (2009) — e, em 

consequência, aplica. 

Logo, em última análise, o Direito, enquanto fenômeno jurídico, é (leia-se, se 

manifesta como) aquilo que o último intérprete autêntico diz que ele é. 
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Dizer que o Direito é aquilo que o juiz diz que ele é, no entanto, não significa que 

é isso o que o Direito deva ser. Trata-se de mero juízo de fato, construído a partir do 

raciocínio delineado nesse capítulo, com o qual não se pode resignar. 

Assim, uma vez que o Direito consiste em uma instância da linguagem social, a 

influência antrópica no Direito não se limita ao âmbito jurídico, esfera movimentada 

teatralmente apenas pela parcela de falantes autorizados pelo Direito-Instituição, as 

autoridades competentes e os intérpretes autênticos, sendo possível que os demais atores 

sociais se movimentem no sentido de conformarem as decisões jurídicas àquilo que elas 

deveria ser. 

Compete, assim sendo, àqueles não autorizados se valerem da sua influência 

política, isto é, não jurídica, para adequar leis e sentenças à verdadeira realidade social, 

pois apenas a partir do estabelecimento do juridicamente viável por uma atuação 

epistemicamente constrangida é que será possível flexibilizar a ordem jurídica de maneira 

segura — e, assim, obter o verdadeiro Direito, ao mesmo tempo justo e estável. 
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CAPÍTULO 61 
 

DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 
TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO E 
RESPONSABILIDADES DA GESTÃO PÚBLICA 

 
Alinne Monteiro da Cruz Atanasio 

 
RESUMO: O presente artigo tem como proposta apresentar um estudo sobre 
acessibilidade e atendimento prioritário no sistema de transporte coletivo 
rodoviário. A acessibilidade abrange o investimento em infraestrutura para 
garantir as adaptações necessárias para que a pessoa com deficiência tenha 
segurança, conforto e autonomia nos diversos ambientes. O atendimento 
prioritário envolve o tratamento diferenciado e o atendimento imediato da 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Assim, a acessibilidade 
e a prioridade de atendimento são relevantes para que haja a prestação 
isonômica dos serviços de transporte. Nesse contexto, este trabalho teve 
como objetivo geral analisar a fundamentação legal acerca dos direitos 
assegurados à pessoa com deficiência na mobilidade urbana, e como 
objetivos específicos: a) verificar as atribuições e os limites de atuação da 
gestão pública, das empresas e dos sistemas de transporte coletivo 
rodoviário; b) analisar as garantias de mobilidade urbana à pessoa com 
deficiência no uso do transporte; c) identificar as possíveis responsabilidades 
e penalizações em caso de omissões por parte das empresas de transporte. 
Os dados da pesquisa foram obtidos por meio de pesquisa bibliográfica e de 
análise documental dos dispositivos legais relacionados à inclusão da pessoa 
com deficiência. Assim, na conclusão da pesquisa notou-se que a 
acessibilidade e o atendimento prioritário no transporte sinalizam 
significativas conquistas históricas e sociais, que integram um processo 
contínuo e gradativo, o qual implica o conhecimento e a ampliação da 
legislação, o engajamento social e o desenvolvimento de outras pesquisas. 
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INTRODUÇÃO 

Com base nos estudos do referencial teórico sobre inclusão, bem como na 

observância dos avanços legais em relação à acessibilidade e garantia dos direitos das 

pessoas com deficiência, principalmente depois da leitura acerca da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,  assinada  em  Nova  

Iorque,  em  30  de  março  de  2007,  ratificada,  no  âmbito  nacional,  pelo  Decreto  

Federal  nº  186/2008, surgiu o interesse em pesquisar sobre os direitos das pessoas com 

deficiência, principalmente acerca do direito ao transporte. 

Assim, o tema pesquisado, busca investigar a delimitação, as incumbências 

e a responsabilização da gestão pública, das empresas e dos sistemas de transporte 

coletivo rodoviário, a fim de que não haja omissões, abusos e desrespeito à pessoa com 

deficiência (PCD). 

Desta forma, constitui-se objetivo geral desse estudo analisar a 

fundamentação legal acerca dos direitos assegurados à pessoa com deficiência na 

mobilidade urbana, os quais lhe resguardam, sobretudo, a integridade física e 

emocional. Como objetivos específicos da pesquisa têm-se: a) verificar as atribuições e 

os limites de atuação da gestão pública, das empresas e dos sistemas de transporte 

coletivo rodoviário; b) analisar as garantias de mobilidade urbana à pessoa com 

deficiência no uso do transporte; c) identificar as possíveis responsabilidades e 

penalizações em caso de omissões por parte das empresas de transporte. 

A relevância deste estudo consiste na perspectiva de conhecer as garantias 

legais às PcDs, especificamente, em relação ao atendimento prioritário e à oferta e 

manutenção da infraestrutura necessária para um transporte coletivo acessível e 

inclusivo; tal conhecimento é de suma importância haja vista que ainda existem muitas 

barreiras, inclusive informacionais e atitudinais, que circundam a vida de pessoas com 

deficiência, uma vez que estas ainda são submetidas a situações de constrangimentos, de 

abusos, de violência e de desrespeito no exercício da sua liberdade de locomoção. 

Posto isso, para o desenvolvimento do trabalho buscou-se realizar uma 

revisão do referencial bibliográfico, aliada ao estudo documental a respeito da 

Legislação Brasileira tangente à inclusão da pessoa com deficiência, precipuamente, 

para observação e constituição dos dados relativos ao transporte rodoviário.  

Para tanto, a pesquisa se pautará no levantamento qualitativo principalmente 

dos seguintes dispositivos: 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2007, ratificada, no 
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Brasil, pelo Decreto Legislativo nº 186/2008; Constituição Federal, de 

1988; Lei nº 7.853/1989 e Decreto nº 3.298/1999; Lei 10.048/2000; 

Decreto nº 5.296/2004; Lei 8.899/1994; Decreto 3.691/2000; Lei 10.098/2000 e Lei 

13.146/2015.  

 

METODOLOGIA 

 

Para obtenção dos dados da pesquisa, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, a 

qual “é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p.44), e a pesquisa documental, cuja vantagem 

reside principalmente no fato de que “os documentos constituem fonte rica e estável de 

dados” (GIL, 2002, p.46). 

Para tanto, a pesquisa bibliográfica pautou-se em autores que apresentam 

uma abordagem sobre o tema, a fim de conceituar os elementos-chave deste artigo e 

filtrar as informações relevantes para o andamento da pesquisa.  

O estudo documental também foi imprescindível na realização dessa 

pesquisa, porque possibilitou a investigação dos dispositivos legais, especificamente 

daqueles cujo objeto refere-se à inclusão da pessoa com deficiência, e o levantamento 

das garantias já existentes. 

Nesse contexto, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa sob a 

compreensão de paradigmas e de aspectos humanísticos presentes na legislação 

nacional. Tais aspectos são relevantes para a valorização da diversidade humana e 

necessários para a democratização do espaço social, principalmente para a mobilidade 

da PcD.  

Assim, a abordagem qualitativa abarcou, conforme Chizzotti (2006), uma 

possibilidade de interpretação das diretrizes que orientam a qualidade de vida urbana, 

sobretudo a partir da “investigação dos fenômenos humanos, sempre saturados de razão, 

liberdade e vontade” (CHIZZOTTI, 2006, p. 29).  

A análise dos dados abarcou a perspectiva hermenêutica, a qual busca “a 

correta interpretação do texto estudado” (DUARTE et al., 2017, p. 4). Portanto, a 

interpretação dos dados identificou a realidade das garantias de mobilidade, as 

limitações, os deveres e direitos relativos ao transporte. Ressalta-se que interpretar não 

implica aceitar qualquer tipo de explicação sobre o texto, antes, implica o entendimento 

dos significados implícitos e explícitos que emergem da materialidade textual estudada. 
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Ao longo das últimas décadas, diversas nomenclaturas foram adotadas para 

se referir às pessoas com algum tipo de limitação física, psíquica ou de outra natureza. 

Dentre essas nomenclaturas têm-se as expressões como portador de necessidades 

especiais, deficiente, inválido, excepcional e especial, as quais reforçavam preconceitos 

e contribuíam para a marginalização dessas pessoas, de acordo com Lima e Tavares 

(2008). 

Nesse sentido, a terminologia utilizada não envolve somente questões 

linguísticas, mas, segundo Fernandes (2005), a adoção da linguagem abrange aspectos 

exteriores à língua, que podem ser construtivos e inclusivos ou podem perpetuar a 

segregação. De acordo com Alves e Souza (2002), a percepção sobre a PcD perpassa 

por construções históricas, sociais e culturais, de modo que as nomenclaturas 

supracitadas demonstravam o pensamento, as ideologias e os preconceitos de cada 

época. 

Assim, a expressão adotada, seja em textos legais, midiáticos, instrucionais 

entre outros, é determinada pelas condições históricas, culturais e discursivas, contendo 

em seus enunciados os princípios e a visão social vigente, pois ideologias e preconceitos 

de uma sociedade podem “esconder-se por de trás dos inocentes signos verbais” 

(CITELLI, 2001, p. 36). 

Com base nisso, a terminologia hodierna é pessoa com deficiência, a qual 

passou a ser adotada desde a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março 

de 2007, com ratificação brasileira por meio do Decreto Nº 6.949, de 25 de agosto de 

2009, constituída sob o prisma de promover e garantir o exercício da cidadania e dos 

direitos humanos, bem como para promover o respeito às PcDs, conforme art. 1º da 

convenção supracitada. 

Nesse contexto, as pessoas com deficiência podem ser compreendidas 

como: 

 

(...) aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
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efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais 

pessoas (art. 1º, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, de 2009).   

 

 

Acrescenta-se que são pessoas com “restrição física, mental ou sensorial, de 

natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais 

atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e 

social” (GUATEMALA, art. 1º, 1999). No entanto, são cidadãos que não devem ser 

compreendidos a partir das limitações e que, como todos, podem e devem ocupar 

espaços e se deslocarem com tranquilidade, autonomia, igualdade e segurança em todas 

as instâncias sociais, conforme Battistella (2008). 

Além disso, segundo a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015), 

há também as pessoas com mobilidade reduzida, as quais possuem dificuldade de se 

movimentar, permanente ou temporariamente, por qualquer motivo, com redução da 

mobilidade, da flexibilidade e da coordenação motora. Nesse grupo, incluem-se idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obeso. 

Em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, 

em seu inciso IV do art. 3º, as barreiras referem-se a  

 

(...) qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 

exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 

expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à 

circulação com segurança, entre outros. 

 

 

Tais barreiras podem ser classificadas em: 

✓ Urbanísticas - quando essas barreiras estão nas vias e em espaços 

públicos, privados abertos ao público ou de uso coletivo; 

✓ Arquitetônicas - nos casos de barreiras presentes em edifícios públicos e 

privados; 

✓ nos transportes - na ocorrência de barreiras tanto nos sistemas quanto nos 

meios de transportes; 

✓ nas comunicações e na informação - quando existem aspectos que 

dificultam ou impossibilitam a expressão ou o recebimento de mensagens e 
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de informações, qual seja por sistemas de comunicação e/ou de tecnologia 

da informação; 

✓ atitudinais - abrange as  atitudes ou comportamentos que causem 

impedimento ou prejuízo à participação, da pessoa com deficiência na 

sociedade, em condições e oportunidades isonômicas; 

✓ tecnológicas - contempla as barreiras que dificultam ou impedem o 

acesso às tecnologias. 

Destarte, a identificação das barreiras e a busca pela superação destas visam 

à equidade no tratamento da pessoa com deficiência e o seu reconhecimento como ser 

de direitos e deveres, autônomo, com capacidade para o exercício da cidadania, com 

liberdade de escolha e livre posicionamento político.  

De modo geral, a legislação de inclusão da pessoa com deficiência destina-

se a resguardar os princípios fundamentais da Constituição Federal, de 1988, quais 

sejam: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa e pluralismo político; constituídos sob a égide dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme art. 4º, da Constituição 

Federal: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

 

Além disso, a inclusão da pessoa com deficiência respalda-se, sobretudo, na 

prevalência dos direitos humanos, quando se propõe a proteção dos direitos civis e 

políticos do ser humano, os quais são divididos em três gerações, que se destinam à 

garantia da liberdade (1ª geração), da igualdade (2ª geração) e da solidariedade (3ª 

geração), concebidas “como uma unidade interdependente e indivisível” (PIOVESAN, 

2013, p. 173), haja vista que as gerações de direitos interagem entre si e uma não 

substitui a outra.    

Os direitos humanos são relevantes para a garantia da cidadania e são 

norteadores da carta magna brasileira, porquanto “infere-se desses dispositivos quão 

acentuada é a preocupação da Constituição em assegurar os valores da dignidade e do 

bem-estar da pessoa humana, como imperativo de justiça social” (PIOVESAN, 2013, p. 

74). 
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Diante disso, na perspectiva individual e coletiva, o art. 5º, da Constituição 

Federal, assegura que todos são iguais perante a lei, quer sejam brasileiros quer sejam 

estrangeiros residentes no país, e garante-lhes “a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 

Na esfera social, o art. 6º, da Constituição Federal, prevê o direito “a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados”. Nowill e Masi (2008) reforçam que o acesso aos direitos de ordem 

individual, política, social ou econômica, traduzem no  atendimento significativo dos 

direitos humanos. 

Desta forma, é salutar que a legislação de inclusão da pessoa com 

deficiência correlaciona-se com a carta magna e regulamenta de forma pormenorizada 

os direitos e garantias nela previstos, inclusive sobre as condições de mobilidade.  

 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA: DIREITO AO TRANSPORTE E 

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

 

Em consonância com o inciso XV, art. 5º, da Constituição Federal (1988), é 

garantido a todos, brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, o direito de 

locomoção no território nacional em tempos de paz. Portanto, constitui-se ilegal a 

restrição do direito de ir e vir de qualquer pessoa, pois não há distinção perante a lei, 

uma vez que a única limitação se refere a estado de guerra. 

Tangente ao uso do transporte, este se constitui como um direito social 

regulamentado recentemente, pois sua inserção na Constituição se deu pela Emenda 

Constitucional nº 90, de 15 de setembro de 2015, o que demonstra a sua relevância para 

o cotidiano urbano e rural, bem como para a dignidade humana.  

Quanto às pessoas com deficiência, a legislação brasileira assegura que é 

dever do Estado, da sociedade e da família assegurar com prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes ao transporte, dentre outros, visando o bem-estar pessoal, social e 

econômico, segundo art. 8º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015). 

O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência deve ser 

assegurado sob o prisma da igualdade de oportunidades com as demais pessoas e da 

segurança no embarque e no desembarque, buscando-se eliminar barreiras e obstáculos, 
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de modo que sejam acessíveis o transporte coletivo terrestre, suas instalações, estações e 

terminais, em conformidade com o art. 48 da Lei 13.146/2015. 

O Estado deve tomar providências para garantir a mobilidade com a máxima 

independência possível, por meio do acesso facilitado, do custo razoável, da assistência 

necessária, das tecnologias e dispositivos de qualidade, consoante o Decreto nº 

186/2008. Assim, compete que o meio de transporte coletivo disponha as informações 

de forma acessível acerca do itinerário. 

Em conformidade com a Lei 8.899/1994 e o Decreto nº 3.691/2000, deverá 

ser concedido passe livre no transporte coletivo interestadual para as pessoas com 

deficiência, que comprovem carência financeira, bem como deverão ser reservados dois 

assentos por veículo devidamente identificados para os beneficiários desse direito. 

Acrescenta-se que, segundo a Lei 10.048/2000, em caso de descumprimento 

da reserva de vagas, nos veículos, as empresas prestadoras de serviço público de 

transporte estarão sujeitas a multas de R$ 500,00 a R$ 2.500,00 por veículo e poderão 

ser elevadas ao dobro, em caso de reincidência. 

A pessoa com deficiência tem direito ao atendimento prioritário com a 

“disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte 

coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque” e 

“acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis”, 

inciso IV e V, art. 9º, Lei 13.146/2015. Ademais, este direito se estende ao 

acompanhante ou ao atendente pessoal da PcD. 

Segundo o art. 5º e 6º do Decreto 5.296/2004, a administração pública 

direta, indireta e fundacional, e as empresas prestadoras de serviços públicos deverão 

promover atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

observando-se tratamento diferenciado e atendimento imediato. 

Em relação ao tratamento diferenciado no uso do transporte coletivo, tem-

se: 

 

I - assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis; 

II - mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura 

e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido 

nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 

III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado 

por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais -

 LIBRAS e no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e 

para pessoas surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas 

capacitadas neste tipo de atendimento; 
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IV - pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência 

visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

V - disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

VI - sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 5o; 

VII - divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

VIII - admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de 

acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador 

nos locais dispostos no caput do art. 5º, bem como nas demais edificações de 

uso público e naquelas de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de 

vacina atualizada do animal; e 

IX - a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas 

no art. 5º. 

§ 2º  Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no 

art. 5º, antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que 

estiver em andamento (Art. 6º, Decreto 5.296/2004). 

 

 

Para a efetividade do atendimento prioritário, compete ainda às 

concessionárias, às permissionárias e à gestão pública investir na qualificação dos 

profissionais do ramo de transporte coletivo, a fim de que sejam conscientes e 

devidamente preparados para uma atuação mais inclusiva. 

 

TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO E ACESSIBILIDADE 

 

O transporte coletivo terrestre contempla o serviço de transporte rodoviário, 

metroviário e ferroviário. Tais serviços abrangem os veículos, terminais, estações, 

pontos de parada, vias principais, acessos e operação. 

Restringindo-se ao objeto deste artigo, o transporte coletivo rodoviário 

classifica-se em urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual, geralmente 

disponibilizados sob a atuação de concessionárias e permissionárias de serviços, 

segundo o Decreto 5.296/2004. 

Posto isso, a gestão dos serviços de transporte é atribuição do poder público 

e da iniciativa privada, porquanto incumbe ao governo municipal a responsabilidade 

pelo transporte coletivo municipal; ao estadual cabe a supervisão do transporte coletivo 

metropolitano e intermunicipal; já o governo distrital responsabiliza-se pelo transporte 

coletivo do Distrito Federal; enquanto ao poder executivo federal cumpre ser 

responsável pelas esferas interestadual e internacional. 

Acresce que ao Poder Executivo incumbe o estudo da viabilidade de 

reduções e isenções tributárias às empresas e sistemas de transporte coletivo, sobretudo 

para a importação de equipamentos e para a fabricação e aquisição de veículos, a fim de 
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que estes tenham condições de oferecer a infraestrutura adequada e com os aparatos 

necessários ao atendimento das pessoas com deficiência. 

Nesse contexto, às instâncias públicas impende regulamentar e fiscalizar a 

execução dos serviços, ao passo que às empresas concessionárias e as permissionárias 

compete prestar os serviços de forma adequada, mediante cobrança tarifária do usuário, 

conforme Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.  

A concedente (poder público) e a concessionária/permissionária são 

responsáveis pela acessibilidade do sistema de transporte, com implantação da 

infraestrutura necessária em conformidade com as orientações da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), assegurando espaços para o devido atendimento, assentos 

preferenciais e meios de acesso bem sinalizados para o uso das pessoas com deficiência 

ou com mobilidade reduzida, tanto nos veículos, nos terminais, nas estações, nos pontos 

de parada e nas vias de acesso, como previsto no Decreto 5.296/2004. 

Segundo o inciso I do Art. 3º, Lei nº 13.146/2015, acessibilidade consiste na   

(...) possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, 

bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público 

ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa 

com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Reitera-se, com base em Duarte et. al. (2013, p. 369), que a acessibilidade é 

“a condição básica para que uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida possa 

utilizar com segurança e autonomia, seja ela assistida ou não, de espaços mobiliários e 

equipamentos urbanos, edificações, transportes e meios de comunicação”. 

Por esse ângulo, os sistemas de transporte coletivo são acessíveis quando 

“todos os seus elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados 

segundo o conceito de desenho universal, garantindo o uso pleno com segurança e 

autonomia por todas as pessoas”, art. 34 do Decreto 5.296/2004. 

A frota de veículos e os demais serviços de transporte coletivo rodoviário 

deverão ser totalmente acessíveis, sendo que a prioridade é que o embarque e o 

desembarque dos usuários sejam em nível em, pelo menos, uma das portas de acesso do 

veículo. Os veículos também devem dispor de sistema de comunicação acessível, o qual 

apresente informações sobre o percurso da viagem. 
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Desde que seja garantida a estrutura acessível, a instância pública deve 

certificar a procedência dessa estrutura e autorizar as empresas de transporte a colocar o 

"Símbolo Internacional de Acesso" nos veículos.  

Destaca-se que a acessibilidade não abrange somente os aspectos físicos do 

sistema de transporte, mas contempla também o zelo pelo devido atendimento à pessoa 

com deficiência, a fim de romper inclusive com as barreiras atitudinais e 

comunicacionais, pois Pires (2006, p. 90) destaca ser fundamental “nos dias de hoje, 

invocar um raciocínio ético onde o respeito à essência e à existência humana têm 

primazia”, 

Assim, as empresas deverão possibilitar a qualificação dos profissionais 

envolvidos na prestação de serviços, a fim de que prestem atendimento prioritário às 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e que respeitem inclusive a pessoa 

com deficiência visual acompanhada de cão-guia, a qual possui o direito de acesso e 

permanência com o animal em todos os meios de transporte, como previsto na Lei 

13.146/2015. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o estudo realizado, tornou-se notável que o transporte como direito 

social constitui-se como uma garantia recente, haja vista que esse direito foi 

regulamentado a partir de 2015, portanto, ainda está em um processo construtivo e ainda 

apresenta inúmeras falhas e omissões.  

Relativo ao transporte como direito da pessoa com deficiência, houve 

avanços no que tange à regularização do direito ao transporte para a pessoa com 

deficiência e ao reconhecimento das barreiras e da necessidade de ruptura destas, 

principalmente com a previsão legal para o atendimento prioritário, a reserva de 

assentos, acessibilidade no transporte e passe livre para viagens interestaduais. 

Contudo, a legislação federal ainda possui limitações, porquanto não 

estipula percentual de reserva de vagas específico para o transporte coletivo rodoviário, 

não detalha sobre o transporte para o acompanhante ou atendente pessoal, prevê de 

forma genérica a capacitação dos profissionais envolvidos na gestão do transporte, bem 

como tangencia alguns aspectos e não apresenta as particularidades e demandas técnicas 

que os circundam. 
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Por fim, com a pesquisa desenvolvida, torna perceptível que os aspectos 

acessíveis e prioritários relativos ao transporte sinalizam significativas conquistas 

históricas e sociais, no entanto, é salutar que a conquista de um direito consiste em um 

processo contínuo e gradativo. Desse modo,  evidencia-se a necessidade do 

conhecimento e da ampliação da legislação, do engajamento para assegurar novas 

garantias e do desenvolvimento de outras pesquisas. 
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CAPÍTULO 62 
 

ESTUDO SOBRE O DIREITO PRIVADO NO BRASIL: 
CODIFICAÇÃO, UNIFICAÇÃO E CONSTITUCIONALIZAÇÃO 

 
Maiara Motta, Luciana Lopes Canavez e Kelly Cristina Canela 

 
RESUMO: O Direito Privado está presente com muita frequência nas 
situações vivenciadas pelos cidadãos. Por isso, o objetivo desse trabalho é 
compreender como houve o processo de codificação do Direito Privado para, 
posteriormente, entender o processo de constitucionalização desse ramo e 
quais as consequências advindas dessa nova forma de interpretação do 
Direito. Desse modo, utiliza-se a metodologia do raciocínio dedutivo e 
vertentes jurídico-dogmático e jurídico-sociológico, com realização de 
pesquisa qualitativa bibliográfica. Estudam-se a história do procedimento 
legislativo brasileiro, especialmente com relação ao Direito Civil e ao Direito 
Comercial, ponderando sobre codificação, unificação e descodificação do 
Direito Privado. Em seguida, analisam-se os marcos teóricos e as diferentes 
acepções concernentes ao fenômeno da Constitucionalização do Direito 
Privado para compreender elementos mínimos de definição e as 
consequências práticas decorrentes. 
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INTRODUÇÃO 

O Direito Privado costuma ser associado ao Direito Civil e ao Direito Empresarial. 

Contudo, essa extensa área de realização pessoal por meio das relações jurídicas entre os 

indivíduos incide em várias matérias diferentes. 

Visando compreender essa área, o presente trabalho faz uma análise das 

transformações histórico-legislativas sobre o Direito Privado no Brasil, desde a época da 

Colônia, passando pelo Império até a República.  

Desse modo, estudam-se a codificação do Direito Civil e do Direito Comercial a 

fim de se compreender as propostas de unificação do Direito Privado. Posteriormente, 

elencam-se os motivos que fundamentam a atual discussão sobre a descodificação do 

Direito Privado. 

Com essas ideias, pode-se, então, analisar os marcos teóricos desse novo marco 

constitucional: o neoconstitucionalismo que levou à constitucionalização do Direito 

Privado. As correntes doutrinárias que buscam definir esse instituto são elencadas de 

modo a possibilitar uma conjugação das propostas, visando atingir um mínimo comum 

de caracterização do fenômeno da constitucionalização do Direito. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho é de vertentes jurídico-dogmático, visando compreender as “relações 

normativas nos vários campos do Direito e com a avaliação das estruturas interiores ao 

ordenamento jurídico” (GUSTIN; DIAS, 2010, p. 21), e jurídico-sociológico por inserir 

o fenómeno jurídico no contexto social. Para isso, utiliza-se metodologia de raciocínio 

dedutivo, para o qual a conclusão deve ser verdadeira por partir de premissas verdadeiras. 

Quanto aos materiais empregados, realiza-se uma pesquisa qualitativa 

bibliográfica, selecionado as fontes “[…] que possam contribuir para explicar o problema 

objeto da investigação. Esse tipo de pesquisa visa conhecer e analisar as contribuições 

teóricas fundamentais sobre um tema ou problema, o que faz dela um instrumento 

indispensável para qualquer tipo de pesquisa” (HENRIQUES; MEDEIROS, 2017, p. 

106). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre as distinções entre os ramos do Direito Público e do Direito Privado, é 

possível estabelecer o primeiro como o ramo do Direto que tem por objeto a 
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regulamentação da interação entre Estados e entre Estado-cidadão, “quando procede em 

razão do poder soberano, e atua na tutela do bem coletivo” (PEREIRA, 2020, p. 14, 

grifos do autor). Por outro lado, o Direito Privado disciplina as relações entre os 

indivíduos, com predominância dos interesses particulares (PEREIRA, 2020, p. 14).  

Por isso, dentre os princípios basilares, devem ser destacados: autonomia da 

vontade, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei” (art. 5º, II, Constituição Federal – CF); capacidade (art. 1º, 

Código Civil – CC), personalidade (art. 2º, CC); direito à propriedade privada (art. 5º, 

caput, e inciso XXII da CF); liberdade em contratar (art. 421, CC), etc.  

Embora seja composto por vários ramos, geralmente associa-se o termo “Direito 

Privado” ao Direito Civil e ao Direito Empresarial (ou Comercial). Para compreender 

essa situação, faz-se necessária uma análise histórico-jurídico.  

Segundo Reale, “os romanos não distinguiam o Direito Civil do Comercial: todas 

as relações de ordem privada continham-se no jus civile ou, então, no jus gentium, que 

era relativo aos estrangeiros ou às relações entre romanos e estrangeiros” (2002, p. 357). 

Contudo, importa compreender a história jurídica nacional.  

No Brasil, desde seu descobrimento e seu estado de colônia de Portugal, 

aplicavam-se as normas portuguesas. No caso, as Ordenações Afonsinas até 1514, quando 

foi substituída pelas Ordenações Manuelinas, as quais foram aplicadas até 1603, quando 

foram substituídas pelas Ordenações Filipinas (MOTTA, 2019, p. 15-16).  

Além de serem as primeiras legislações aplicáveis ao Brasil, deve-se, ainda, 

reconhecer a importância histórica, pois, segundo POVEDA VELASCO “fazendo esse 

esforço de abstração das coordenadas espaço-temporais, e dando à redação cunho mais 

hipotético e abstrato, as Ordenações Manuelinas são consideradas por alguns como 

precursoras das modernas codificações” (1994, p. 22). 

Codificação pode ser definida como a “unificação orgânica e sistemática das leis” 

(TEPEDINO; OLIVA, 2021, p. 29). As Ordenações traziam regramentos. Porém, como 

faltavam esses elementos de organização, não são considerados Códigos (MOTTA, 2019, 

p. 12).  

Mesmo com a independência em 1822, as Ordenações Filipinas foram mantidas 

em vigor por força no disposto no art. 1º da Lei de 20 de outubro de 1823. Desse modo, 

seria permitida a continuidade do ordenamento jurídico. No ano seguinte, na primeira 

Constituição brasileira, o art. art. 179, XIII previa organização do Código Civil e do 

Código Criminal no período mais breve possível. Assim ocorreu com o Código Criminal, 
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publicado em dezembro 1830, sendo revogado pelo Código de 1890 até a promulgação 

do Código Penal de 1940, vigente até hoje.  

Contudo, a elaboração legislativa do Código Civil foi mais demorada. Por conta 

disso, na Constituição de 1891 repetiu no seu art. 83 a disposição de que continuavam em 

vigor “as leis do antigo regime” (BRASIL, 1891, on-line) que não fossem contrárias ao 

ordenamento jurídico. Sobre essa linha do tempo, anota Vampré que “por mais paradoxal 

que pareça, tivemos antes o Codigo Politico, do que o Codigo Privado; organisámos, 

primeiro, a nossa vida publica, para depois systematisarmos os princípios de nossa vida 

particular” (1919, p. 1-2).  

Antes mesmo da codificação civil, houve a regulamentação comercial. Em 1850 

entrou em rigor o Código Comercial (Lei nº 556), aplicado em conjunto com o 

Regulamento 737, o qual disciplinava o processo comercial, nos moldes da determinação 

do art. 27 do Código Comercial.  

No âmbito do Direito Civil, antes de realizar a efetiva codificação, preocupou-se 

em compilar as normas em vigor. Para isso, o Governo Imperial contratou Augusto 

Teixeira de Freitas, que elaborou a obra Consolidação das Leis Civis, concluída em 1857.  

Posteriormente, visando a sistematização que caracteriza os Códigos, foram 

elaborados alguns anteprojetos. Assim, em 1858, o Decreto nº 2.318 visava contratar a 

confecção do Projeto do Código Civil. Dentre os principais, destacam-se três: o Esbôço, 

de Augusto Teixeira de Freitas, um elaborado por Felipe dos Santos em 1881 e o terceiro 

datado de 1889 apresentado pela Comissão Imperial.  

Nesse ponto, destaca-se a importância histórico-jurídica do Esbôço. Trata-se de 

uma obra incompleta, pois, durante a elaboração, Teixeira de Freitas compreendeu que 

não deveriam ser codificadas apenas as leis civis, mas sim o Direito Privado como um 

todo, de modo que esse Código incluísse o Direito Comercial (MOTTA, 2019, p. 23).  

Com essa mudança no objeto, o contrato foi encerrado em 1872. Embora a obra 

tenha inspirado os Códigos Civis da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, não foram 

aplicadas no Brasil, seu país de origem. Contudo, a ideia da codificação como uma 

verdadeira unificação do Direito Privado foi defendida por diversos juristas.  

Em 1916 foi publicado o primeiro Código Civil brasileiro e, durante sua vigência, 

várias leis especiais comerciais foram editadas. Como essa lei tramitou por muito tempo, 

foi reconhecido que era necessário revisá-la. Uma das primeiras tentativas foi com o 

convite do Governo a Orozimbo Nonato, Filadelfo Azevedo e Hahnemann Guimarães. 

Todavia, eles se limitaram a redigir um Anteprojeto de Código das Obrigações (MOTTA, 
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2019, p. 24), o que feria a unicidade do Código Civil.  

Com esse novo debate legislativo em curso, a comissão presidida por Miguel 

Reale obteve êxito na redação do novo Código Civil, o qual só foi publicado em 2002. 

Na prática, apesar de não haver essa unificação do Direito Privado tal qual inicialmente 

desejada, na prática, houve a aproximação desses ramos com a inserção de um Livro sobre 

Direito de Empresa.  

Nesse interim, o Código Comercial de 1850 foi derrogado quanto ao conteúdo 

processual com o Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-Lei nº 1.608/1939) e quanto 

ao conteúdo material pelo Código Civil de 2002. Atualmente, a segunda parte do Código 

de 1850 continua em vigor com relação ao Comércio Marítimo.  

Analisando o grande período temporal de vigência das principais leis 

regulamentadoras do Direito Privado, especialmente o Código Civil, pondera Reale: 

 

Costumamos dizer que o Código Civil é a constituição do homem 

comum, isto é, do que há de comum entre todos os homens. Na verdade, 

a Lei Civil não considera os seres humanos enquanto se diversificam 

por seus títulos de cultura, ou por sua categoria social, mas enquanto 

são pessoas garantidamente situadas, com direitos e deveres, na sua 

qualidade de esposo ou esposa, pai ou filho, credor ou devedor, 

alienante ou adquirente, proprietário ou possuidor, condômino ou 

vizinho, testador ou herdeiro etc. Sob o prisma da teoria culturalista do 

Direito, o Código Civil é, a bem ver, a Constituição fundamental. Se, 

do ponto de vista formal ou técnico-jurídico, isto é, segundo a ordem 

hierárquica das competências, uma Constituição é a lei maior ou 

primordial, o mesmo não se pode dizer do ponto de vista histórico-

cultural, pois, a essa luz, a Lei Civil surge como o ordenamento mais 

estável, o menos sujeito a transformações bruscas. Basta confrontar a 

duração das Constituições com a dos códigos para se dar razão a 

Radbruch quanto à maior estabilidade do Direito Civil e à mutabilidade 

incessante do Direito Constitucional ou do Administrativo (2002, p. 

385, grifos do autor). 

 

Analisando o texto do CC/2002, contudo, não houve unificação dos ramos, mas 

uma mera codificação conjunta: regras do Direito Civil e algumas regras gerais aplicáveis 

ao Direito Empresarial.  

Por isso, embora não se refute a origem romana da união entre Direito Civil e 

Direito Comercial, pode-se compreender que esse desenvolvimento legislativo brasileiro 

é uma das principais influências para a atual associação imediata do Direito Privado ao 

Direito Civil e o Direito Empresarial.  

Atualmente, não se discute mais a unificação do Direito Privado. Ao revés, já se 

discute sobre uma possível descodificação. Sobre isso, pondera Amaral: 
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Se a codificação é uma síntese histórica, a descodificação representa 

uma antítese. [...] O Código Civil não mais garante a unidade do direito 

privado, deixando a posição central que nele ocupava e passando o 

centro poder civil à própria Constituição, agora o eixo em torno do qual 

gravita todo o ordenamento jurídico da sociedade brasileira. Não mais 

o regime do monossistema, sob a égide do Código Civil unitário da 

época liberal, que exprimia uma visão compreensiva da sociedade, mas 

o do polissistema, como pluralidade de núcleos jurídicos que 

representam a fragmentação dessa unidade, cada um com seus próprios 

princípios e lógicas interpretativas (1998, p. 120). 

 

Percebe-se, então, que as questões e discussões atuais versam justamente sobre a 

constitucionalização do Direito Privado. Nesse contexto, devem ser compreendidos os 

marcos do chamado novo Direito Constitucional.  

Historicamente, essa força da Constituição tem origem após a 2ª Guerra Mundial, 

notadamente na Europa, com a criação dos chamados Estado Democrático de Direito, 

Estado Constitucional Democrático ou Estado Constitucional de Direito (BARROSO, 

2015). No Brasil, esse reflexo ocorreu com a Constituição de 1988 e o processo político 

e social em curso com a redemocratização na transição entre o período de regime 

autoritário para o Estado Democrático de Direito.  

Como marco filosófico, reconhece-se a influência do pós-positivismo, corrente 

que decorre da “confluência do jusnaturalismo e do positivismo” (BARROSO, 2015, p. 

3). O jusnaturalismo defende a proximidade entre lei e razão, fundando-se na premissa de 

que já princípios de justiça que são válidos universalmente. A principal crítica era com 

relação ao seu caráter anticientífico.  

O positivismo, em contrapartida, restringiu o Direito à lei, afastando-o da filosofia 

e do ideal de justiça. Como ponto negativo, essa corrente permitiu que os regimes nazistas 

e fascistas obtivessem um caráter de legalidade. Visando uma nova corrente, surgiu o 

pós-positivismo. Este, conforme explica Barroso,  

 

busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto; 

procura empreender uma leitura moral do Direito, mas sem recorrer a 

categorias metafísicas. A interpretação e aplicação do ordenamento 

jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem 

comportar voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais 

(BARROSO, 2015, p. 3). 

 

Não restringindo o Direito às normas positivadas, mas permitindo a reinserção 

dos elementos da moral e da justiça, uma das consequências foi o surgimento da chamada 

normatividade dos princípios. 
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Adotando os critérios de Alexy (2015), pode-se compreender o ordenamento 

jurídico como o sistema de regras – gênero composto por duas espécies: regras e 

princípios. Regras são aquelas permissões ou proibições que não admitem meio termo. 

Ou são cumpridas inteiramente, ou não. Em caso de colisão de regras, critérios devem ser 

observados, como validade, hierarquia, especialidade e temporalidade. 

Já os princípios podem ser implícitos ou explícitos e comportam um maior grau 

de flexibilização. Havendo a colisão de princípios, um não necessariamente invalida o 

outro. Se adotar-se o método defendido por Alexy, é possível realizar a ponderação para, 

em cada caso concreto, avaliar qual deve prevalecer e em qual grau.  

Reconhecendo não apenas a existência, mas valorizando a força dos princípios na 

interpretação do ordenamento jurídico, os aplicadores do Direito sentiram a necessidade 

de alterar esse modo de argumentação jurídica, buscando uma nova hermenêutica 

constitucional.  

Segundo Perlingieri, “[...], é preciso reconhecer não só o valor normativo dos 

princípios e das normas constitucionais, mas também a supremacia deles” (1994, p. 1). 

Ou seja, passou-se a reconhecer a força que irradia da Constituição (e suas normas e 

princípios) sobre todo o ordenamento, observando-se a teoria dos direitos fundamentais 

edificada sobre o fundamento da dignidade humana.  

Como marco teórico desse movimento, destacam-se o reconhecimento de que a 

Constituição Federal possui força normativa em todos os casos, o que significa uma 

expansão da chamada jurisdição constitucional, que culminou na elaboração de uma nova 

dogmática para realizar a interpretação constitucional (e das demais normas pelo viés 

constitucional). Esse movimento é denominado Constitucionalização do Direito: 

 

Trata-se de fenômeno iniciado, de certa forma, com a Constituição 

portuguesa de 1976, continuado pela Constituição espanhola de 1978 e 

levado ao extremo pela Constituição brasileira de 1988. [...] 

A idéia de constitucionalização do Direito aqui explorada está associada 

a um efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo 

material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo o 

sistema jurídico. Os valores, os fins públicos e os comportamentos 

contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a 

condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito 

infraconstitucional. Como intuitivo, a constitucionalização repercute 

sobre a atuação dos três Poderes, inclusive e notadamente nas suas 

relações com os particulares. Porém, mais original ainda: repercute, 

também, nas relações entre particulares (BARROSO, 2015, p. 6). 

 

Sobre a repercussão sobre os três Poderes, explica-se. Quanto ao Poder Executivo, 
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significa limitar a discricionariedade dos atos, de modo que a atuação deve ser 

fundamentada para que esses atos sejam válidos.  

No âmbito do Poder Legislativo, essa limitação diz respeito à discricionariedade 

na elaboração das leis. Afinal, a atuação deve ser pautada na realização de direitos e 

programas previstos constitucionalmente.  

Já com relação ao Poder Judiciário, há duas consequências: as previsões 

constitucionais servem de parâmetro a guiar o controle de constitucionalidade, seja por 

via direta ou de modo incidental, e a interpretação de todo o ordenamento jurídico deve 

estar em consonância com as previsões e garantias constitucionais. Por isso, segundo 

Lôbo, 

 

Antes havia a disjunção; hoje, a unidade hermenêutica, tendo a 

Constituição como ápice conformador da elaboração e aplicação da 

legislação civil. A mudança de atitude é substancial: deve o jurista 

interpretar o Código Civil segundo a Constituição e não a Constituição 

segundo o Código, [...] (1999, p. 100). 

 

Desse modo, é possível decompor a existência de três fases: separação entre o 

Direito Constitucional e o Direito Privado, publicização do Direito Privado e 

constitucionalização do Direito Privado.  

Na primeira fase, denominada disjunção (LÔBO, 1999, p. 100), os ramos do 

Direito não se comunicavam, não observando essa permeabilidade das relações que 

transitam entre os âmbitos público e privado. Posteriormente,  

 

A denominada publicização compreende o processo de crescente 

intervenção estatal, especialmente no âmbito legislativo, característica 

do Estado Social do século XX. Tem-se a redução do espaço de 

autonomia privada para a garantia da tutela jurídica dos mais fracos. A 

ação intervencionista ou dirigista do legislador terminou por subtrair do 

Código Civil matérias inteiras, em alguns casos transformadas em 

ramos autônomos, como o direito do trabalho, o direito agrário, o direito 

das águas, o direito da habitação, o direito de locação de imóveis 

urbanos, o estatuto da criança e do adolescente, os direitos autorais, o 

direito do consumidor (LÔBO, 1999, p. 100).  

 

A publicização foi um primeiro passo, com a constitucionalização de algumas 

matérias sociais consideradas juridicamente relevantes. Surgem, então, normas de ordem 

pública que os particulares devem observar nas relações particulares, instituindo-se a 

função social da propriedade e a função social do contrato.  

Segundo Barroso, o objetivo reside na proteção jurídica das partes 

hipossuficientes, “[...] do lado mais fraco da relação jurídica, como o consumidor, o 
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locatário, o empregado. É a fase do dirigismo contratual, que consolida a publicização 

do direito privado” (2015, n.p., grifos do autor).  

Atualmente, na terceira etapa, reconhece-se a constitucionalização do Direito 

Privado. Ou seja, em todas as interpretações e aplicações da norma, deve ser feita uma 

leitura constitucional. Todavia, essa nomenclatura não é imune a críticas. Conforme 

explica Silva, 

 

Não são poucos os trabalhos que mencionam a existência de uma 

disciplina que, há poucas décadas, era desconhecida: o direito civil 

constitucional. Com essa denominação, quer-se fazer referência, 

contudo, a uma variedade de ideias. Ora se fala em direito civil 

constitucional como as normas de direito civil consagradas na 

constituição, ora a menção é feita à influência do direito constitucional 

no direito civil. 

Na primeira hipótese, estamos claramente diante de um equívoco. 

Normas de direito civil não deixam de ser normas de direitos civil pelo 

simples fato de estarem consagradas pelo texto constitucional. [...] 

Na segunda hipótese, falar em direito civil constitucional pressupõe, a 

meu ver equivocadamente, que haja uma parte do direito civil 

completamente imune às influências dos princípios constitucional e 

outra que seria por eles conformada. Se, ao contrário, é todo o direito 

civil que recebe essa influência e não apenas uma parte, a ideia de um 

direito civil constitucional perde ainda mais em sentido, a não ser que a 

expressão direito civil, sem qualificativos, seja abandonada, por deixar 

de fazer sentido (2011, p. 171-172, grifos do autor).  

 

É nesse último sentido que se emprega a expressão “Direito Público constitucional 

nesse trabalho”, diferenciando esse atual estado de influência constitucional do Direito 

Público nas fases anteriores (separação e publicização).  

A constitucionalização ocorreu no Direito como um todo, não apenas em relação 

ao Direito Privado. Moreira e Bunchaft consideram que houve uma verdadeira 

revitalização do Direito Civil, por três motivos: 

 

Primeiro, pela supremacia das normas constitucionais de natureza civil, 

como as de conteúdo de Direito de Família, que operaram uma 

revolução no ordenamento; todo o plano de aplicação judicial baseou-

se na leitura constitucional do Direito Privado. Tais princípios são 

encontrados em toda causa civil, principalmente sobre propriedade e 

família. 

Segundo, pela revolução legislativa, com novas leis de Direito Privado, 

que se tornaram necessárias após a promulgação da Constituição; desde 

então, seguiram-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código 

de Defesa do Consumidor, as leis de união estável, o Estatuto do Idoso, 

entre as mais destacadas. [...] resposta pública aos interesses individuais 

fundamentais e concretização da transposição privado-pública 

garantizadora; verdadeira ferramenta a serviço do Direito Civil-

Constitucional.  
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[...] 

A terceira, e principal mudança, entretanto não foi sentida pelas normas 

infraconstitucionais de Direito Civil, mas pelos direitos fundamentais, 

irradiados para a órbita civil, metaforicamente falando, um novo centro 

de gravidade entra na órbita do planeta (o Direito Privado) e o sol (a 

Constituição), em que a luz que irradia corresponde aos direitos 

fundamentais (2015, n.p., grifos dos autores). 

 

Assim, depreendem-se como principais elementos dessa etapa da 

constitucionalização do Direito a chamada irradiação dos direitos fundamentais, 

reduzindo as relações verticais (indivíduo-Estado) e expandindo as garantias 

fundamentais às relações horizontais (indivíduo-indivíduo), culminado na denominada 

eficácia horizontal dos Direitos Fundamentais.  

Todavia, a caracterização do processo de constitucionalização não é pacífica na 

doutrina. Dentre um dos principais expoentes críticos, mencionam-se os critérios 

propostos por Rodrigues Jr. sobre os elementos não caracterizadores: 

 

Chega-se à conclusão de que não é constitucionalização: a) 

sobreinterpretar ou reinterpretar as normas ordinárias conforme a 

Constituição; b) elevar a dignidade humana à condição de elemento 

funcionalizante do Direito Civil; c) colocar a Constituição no centro do 

ordenamento jurídico; d) exercer atos típicos da jurisdição 

constitucional, como o controle de constitucionalidade ou a 

interpretação das normas ordinárias conforme a Constituição; e) utilizar 

cláusulas gerais e figuras típicas da “perturbação das prestações” para 

resolver quaisquer casos de Direito Privado, sem relação direta com a 

Constituição; f) conferir interpretação progressista ou socializar o 

Direito Civil (2019, p. 312). 

 

A partir desse contraponto, destoante da corrente majoritária, indaga-se quais 

seriam, então, os critérios da constitucionalização do Direito – e, consequentemente, do 

Direito Privado. Buscando critérios mais objetivos (ou, pelo menos, objetiváveis), 

Rodrigues Jr. discorre sobre os seguintes meios de constitucionalização: 1) por elevação 

das normas ao texto constitucional; 2) por reforma legislativa; 3) por juridicização de 

normas constitucionais; e 4) por transformação das instituições e dos direitos.  

Na primeira acepção, remete-se ao conceito de “constitucionalização-elevação” 

proposta por Louis Favoreu. Por esse meio, há a constitucionalização quando há algum 

dos processos legislativos que transforme parte da legislação ordinária em constitucional. 

Para isso, deve haver um certo controle sobre quais as normas que mereceriam essa 

conversão em norma constitucional. Como adeptos dessa corrente, Rodrigues Jr. elenca: 

 

Na doutrina, embora sem o caráter sistemático que ora se propõe, 

encontram-se autores que já se ocupavam dessa forma de 
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constitucionalização. No Direito Público, por exemplo, citem-se: a) 

Paulo Bonavides, quando mencionou a “constitucionalização 

administrativa das regiões”; b) Elival da Silva Ramos, ao cuidar da 

constitucionalização dos partidos políticos (art. 17, CF/1988); c) Ingo 

Wolfgang Sarlet, quando menciona a “presença do Direito Privado na 

Constituição”; d) Leonardo Martins e a “constitucionalização do direito 

trabalhista (art. 7º ao 11 da CF) (2019, p. 334).  

 

Logo, ocorre uma alteração na hierarquia da norma, mas, dentre os problemas 

dessa corrente, entende-se que isso nem sempre leva à alteração da hierarquia axiológica. 

Quanto à segunda corrente, estabelece-se a necessidade de se realizar verdadeira 

reforma das normas infraconstitucionais das normas que não foram recepcionadas pela 

atual Constituição. Quanto às características positivas dessa perspectiva,  

 

A constitucionalização por reforma legislativa tem as mesmas 

vantagens da constitucionalização por elevação: a) é objetivamente 

qualificável; b) não é trivial ou óbvia, a ponto de não precisar de um 

locus específico na dogmática; c) evita o efeito colateral dos discursos 

retóricos. [...] Ainda que a não recepção seja notável, como no exemplo 

dos artigos do CC/1916 de caráter discriminatório no âmbito da filiação, 

ela será apenas a causa eficiente da reforma legislativa, que pode até 

demorar muito ou mesmo nunca ocorrer. Se a reforma, porém, foi 

iniciada e concluída, tem-se um exemplo típico desta segunda acepção 

adequada da constitucionalização do Direito Civil (RODRIGUES JR., 

2019, p. 341-342).  

 

Na parte final, o próprio autor já reconhece a maior dificuldade desse meio. O 

processo legislativo é moroso e requer o cumprimento de formalidades. Desse modo, 

embora seja desejável para aumentar a segurança jurídica e diminuir a quantidade de 

casos apreciados pelo Poder Judiciário, requerer a reanálise de todo o ordenamento 

jurídico e as consequentes reformas legislativas necessárias à conformidade da nova 

realidade constitucional mostra-se uma alternativa inviável.  

Isso leva à discussão sobre a terceira forma de constitucionalização: a 

juridicização, decorrente do aumento do uso de conceitos jurídicos indeterminadas e da 

operabilidade dos princípios constitucionais. Por isso, “a constitucionalização do Direito 

Civil, nesta terceira acepção, implica que as normas constitucionais não podem deixar 

de ser cumpridas, sob o argumento de que elas seriam meros programas políticos, 

envolvidos em uma forma jurídica” (RODRIGUES JR., 2019, p. 344, grifos do autor).  

Já o quarto meio diz respeito à transformação das instituições e dos direitos, 

também denominada de “irradiação do Direito Constitucional”. Nesse contexto, 

 

Além dos institutos jurídicos, há uma mudança nas instituições, 

particularmente as administrativas e jurisdicionais, embora seja o 
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impacto da constitucionalização perceptível ainda no Direito Privado. 

Essa transformação das instituições seria conectada com o papel dos 

direitos fundamentais no ordenamento jurídico. Os efeitos da 

constitucionalização seriam de três ordens: modernização do 

ordenamento jurídico, unificação da ordem jurídica e sua simplificação 

(RODRIGUES JR., 2019, p. 347, grifos do autor).  

 

Apesar das diferenças teóricas, a constitucionalização do Direito Privado é 

amplamente reconhecida. Conjugando, na medida do possível, as diferentes acepções 

estudadas sobre como se definir (ou delimitar) a constitucionalização do Direito – no 

caso, especialmente o Direito Privado –, compreende-se que efetivamente há a irradiação 

das normas (englobando regras e princípios) constitucionais na interpretação e aplicação 

das normas do Direito Privado, buscando em cada caso e na medida do possível obedecer 

da melhor forma possível às previsões constitucionais.  

 

CONCLUSÃO 

Após compreender o processo histórico-legislativo do Direito Privado no Brasil, 

desde a época de Colônia e de Império até as atuais codificações na era republicana, 

percebe-se que houve, primeiramente, o objetivo de codificar o Direito Privado (primeiro, 

separadamente e, posteriormente, realizando a unificação), passando pela reunião de 

normas de Direito Civil e de Direito Empresarial no texto do Código Civil de 2002, até 

as discussões atuais sobre a possível descodificação do Direito Privado, valorizando as 

leis esparsas que regulamentariam vários microssistemas privados.  

Nesse contexto, estudaram-se os marcos referentes do neoconstitucionalismo que 

culminou da constitucionalização do Direito. O Direito Privado não se restringe ao direito 

positivado, ou seja, às regras escritas, sendo composto por princípios (explícitos e 

implícitos), analogias e outros elementos que compõem o Direito.  

A Constitucionalização do Direito Privado pode ser compreendida como um 

movimento inegável, embora sem unanimidade quanto aos elementos delineadores. Essa 

nova interpretação à luz da Constituição não suprime as regras interpretativas 

tradicionais. Pelo contrário, é um complemento às outras espécies hermenêuticas.  

Essa irradiação dos efeitos de regras e princípios constitucionais deve ocorrer 

sobre todo o Direito Privado, e não apenas parte dele, embora seja cabível a análise dos 

casos concretos de modo a se avaliar qual a melhor resposta a cada situação visando, 

dentro do possível, conceber máxima eficácia às normas constitucionais no âmbito do 

Direito Privado.  
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CAPÍTULO 63 
 

CAPITALISMO CONSCIENTE: DESAFIOS NA GESTÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Evandro Kieffer Moreira, Roger Luiz Botini Borges, Grace Kelly Holtz 
Scremin e Neusa Maria Gonçalves Salla 

 
RESUMO: A produção científica sobre a administração pública brasileira 
começa a descrever novas práticas de gestão. No entanto, o ambiente da 
gestão pública ainda convive com práticas tradicionais, em grande parte em 
virtude de aspectos culturais ainda enraizados no cotidiano das organizações. 
Na gestão pública municipal, encontram-se ainda lideranças exposta em 
disputas de poder em cada decisão tomada, grande complexidade em todos 
os setores de atuação, o que dificulta o processo de empreendedorismo e 
inovação, resolver conflitos seja mais importante do que buscar resultados, 
orienta-se pelo controle rigoroso, tornando morosos os processos, sem 
autonomia e empoderamento dos trabalhadores, cultura conservadora, 
hierarquia funcional e alto grau de burocratização, sem falar nos atos de 
corrupção. Diante deste cenário ainda existente nas organizações, o presente 
artigo visa realizar um sistema teórico integrativo da gestão pública municipal 
com base nos quatros princípios que ensejam o capitalismo consciente – 
propósito maior, integração de stakeholders, liderança consciente e cultura 
consciente estruturado por John Mackey e Raj Sisodia 2018, com objetivo de 
conceituar e investigar as vantagens deste novo paradigma no sistema de 
gestão público municipal, para superar os novos desafios da organização 
pública. No que tange à natureza do presente estudo, se classifica como 
descritivo e exploratório, como método se optou pela revisão de literatura 
sistemática integrativa, através de uma pesquisa bibliográfica. Conclui-se que 
o presente estudo cumpriu com os objetivos propostos que era primeiro, 
conceituar a gestão pública municipal e os princípios do capitalismo 
consciente, e por segundo investigar as vantagens deste novo sistema de 
gestão para as administrações públicas municipais, que foram apresentados 
nos resultados através do constructo teórico. 
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 1 

1 Introdução 

A gestão pública requer modernização nas estruturas, métodos e processos 

flexíveis, descentralização, intersetorialidade, agilidade, visão e pensamento estratégicos. 

Essas demandas, por sua vez, sinalizam para governantes e gestores a necessidade de 

aperfeiçoar os meios de gerir e integrar ações de governo, lançando mão de métodos e 

estratégias diferenciadas e inovadoras (SILVA, 2017 apud WOSNIAK; REZENDE, 

2012).  Silva, 2017 apud Pereira, 2010 afirmam que a busca pela gestão pública 

competente no Brasil depende da disseminação da cultura empreendedora, que possibilite 

a descoberta e aproveitamento eficiente de desafios e oportunidades. O Esforço para criar 

uma cultura empreendedora na administração pública se apresenta como um fator-chave 

para a elevação da gestão pública no Brasil. Isso exige que tanto a instituição como o 

servidor público, tenham uma postura mais flexível, criativa e empreendedora. 

Bernardes et al (2017), apud Secchi (2009) descreve que as reformas 

empreendidas pelas administrações públicas modernas têm se inspirado em dois modelos: 

a administração pública gerencial e o governo empreendedor. Segundo o autor, ambos os 

modelos compartilham valores de produtividade, orientação ao serviço, descentralização, 

eficiência na prestação de serviços, visão de mercado e responsabilização 

(accountability). Ele também cita a onda na New Public Management ou Nova Gestão 

Pública, que pretende estruturar a gestão da administração pública baseada nos valores de 

eficiência, eficácia e competitividade. Os gestores públicos encontram constantemente 

expostos a disputas de poder em cada decisão tomada: entre as tarefas principais do gestor 

público "inclui-se a busca constante de novos consensos em meio a pressões, conflitos, 

alianças e agudas limitações de recursos" Bernardes et al (2017) apud Motta (2013). 

Assim, ele conclui que essa vulnerabilidade faz com que, em boa parte do tempo, resolver 

conflitos seja mais importante do que buscar resultados, o que dificulta ainda mais a 

adoção das práticas de modernização da gestão pública no Brasil. Diante desse quadro, 

pesquisar e entender inciativas de sucesso tornam-se profundamente relevantes. 

Bernandes et al (2017) apud Secchi (2009) já previra que pesquisas empíricas sobre 

reformas da gestão pública brasileira deveriam estar atentas a aspectos incrementais de 

mudança.  

Diante destes fatos, surgem através deste presente estudo, a necessidade de propor 

um novo sistema de gestão público municipal com base nos quatros princípios do 

capitalismo consciente, em frente aos novos desafios da organização pública, com 
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objetivo de gerar vantagens, agregando as melhores práticas e gerando um impacto 

exponencial de longo prazo.  Para Vieira e Caldas (2006), há um momento de transição 

do papel do Estado, que busca uma governança ampliada e que envolve novos princípios 

e novas práticas da administração pública. O presente trabalho tem como objetivo de 

conceituar a gestão pública municipal e capitalismo consciente, e investigar as vantagens 

dos princípios do capitalismo consciente na gestão pública municipal em frente aos novos 

desafios da organização pública.  

2 Revisão teórica  

2.1 Gestão Pública  

Ao longo da história brasileira nem sempre existiu administração pública. Ela 

nasce a partir da Constituição do Estado em 1822 através da Independência do Brasil, 

composta de instituições e leis próprias sendo controlada por uma monarquia. Além de 

ser monárquico, também era agrário, escravista chefiado politicamente pela aristocracia 

rural e dependente financeiramente do capital inglês. Desde esse período até os nossos 

dias, a administração pública possuiu três modelos de gestão, sendo eles o patrimonialista, 

burocrático e o gerencialismo. O modelo Patrimonialista se desenvolve até o período de 

Getúlio Vargas (1930-1945), neste modelo não existe uma separação clara entre o público 

e o privado. Existe a apropriação da coisa pública, bem como práticas de corrupção e 

nepotismo que prevalece até os dias atuais (SILVA e CAVALCANTI, 2018).  

O modelo Burocrático se desenvolve durante o Estado Liberal, como meio de 

combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Orienta-se pelo controle rigoroso e 

se observa a presença do formalismo e hierarquia. É orientado pelos seguintes princípios: 

profissionalização, ideia de carreira, hierarquia funcional, impessoalidade, formalismo e 

em síntese o poder racional legal (SILVA e CAVALCANTI, 2018 apud BRASIL, 1995). 

O Gerencialismo ou modelo gerencial é o terceiro e atual modelo da 

Administração Pública brasileira, iniciou-se em 1995, durante o período do Governo de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), por meio do Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado, com a proposta de flexibilizar a operacionalização das atividades 

desenvolvidas na Gestão Pública. Este modelo considerado como um importante estágio 

no processo de transformação da administração pública brasileira possui os seguintes 

valores: produtividade, orientação ao serviço, descentralização e eficiência na execução 

dos serviços, sendo este último o principal fundamento do gerencialismo – busca pela 

eficiência (SILVA e CAVALCANTI, 2018). 
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Segundo Silva e Cavalcanti (2018), a evolução destes modelos demonstra uma 

tentativa do Poder Público de aperfeiçoar a gestão pública. O modelo burocrático foi 

criado com o propósito de minimizar ou se possível erradicar a corrupção e o nepotismo, 

mas após quase nove décadas essas práticas continuam fortes apesar dos esforços visando 

o controle das mesmas. A gestão pública nasce numa sociedade marcada pela contradição 

do capitalismo composta de duas classes (burguesia e proletariado) que lutam em prol 

dos seus interesses o que resulta numa luta de classes, pois suas ideologias são totalmente 

opostas. A burguesia almeja a constante busca pelo lucro e os trabalhadores por sua vez 

lutam em prol de liberdade que será possível por meio da distribuição da riqueza 

socialmente produzida.  

Essas contradições interferem no interior da administração pública que irá 

exteriorizar diversas problemáticas tensionadas por ideias conservadoras. Portanto, 

apesar dos esforços do Estado e de pesquisadores em propor alternativas para o 

aperfeiçoamento da máquina pública, a mesma sempre apresentará diversas 

problemáticas que interferirão diretamente na vida dos cidadãos ocasionado pelo contexto 

político, econômico e social marcado pelas contradições de classes (SILVA e 

CAVALCANTI, 2018) 

Segundo Merck (2016), a cooperação entre público-privado, a geração de uma 

liderança local forte, a promoção da cidade e a formação de consensos, apresentam-se 

como a base desse planejamento competitivo e a receita mais propagada nos últimos 

tempos. Fato este que também restou comprovado quando da fala de todos os 

entrevistados ao afirmarem que a figura do prefeito municipal é de suma importância para 

o sucesso da cidade. 

Conforme Jesus et al (2019), as organizações públicas passam por diversos 

desafios nos processos de mudanças pelo fato de serem grandes estruturas, com grande 

complexidade em todos os setores de atuação o que dificulta o processo de inovação. 

Muitos fatores dificultam o processo de construção de uma cultura inovativa nesses 

órgãos públicos, em que são fundamentais para a criação de um novo modelo de gestão 

mais efetivo que contribua para uma melhor prestação de serviços para a população. 

Chagas e Cardoso (2018) destacam que, observando as organizações no âmbito 

público, diferentemente do setor privado, ainda há muito que avançar em relação à 

consolidação de uma estrutura que contribua para a viabilização de uma gestão eficiente. 

Nesse contexto de metas e planos constituídos de forma estratégica, garantindo assim, a 

excelência na gestão.  
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Em uma organização pública, a perspectiva dos clientes é substituída pela dos 

“cidadãos”, englobando eleitores, contribuintes, usuários de bens e serviços públicos, a 

sociedade e o munícipe. Essa substituição é justificada pelo fato de o cidadão ser o 

referencial de toda a atividade de um governo. Essa perspectiva apresenta dois 

importantes focos: (1) o cidadão/cliente, relacionado aos produtos/serviços prestados e o 

(2) cidadão/sociedade, relacionado à efetividade da administração pública (CHAGAS E 

CARDOSO, 2018 apud GHELMAN, 2006). 

Na administração pública, a importância da gestão reside na distinção entre 

produtos e resultados, ou seja, entre out comes e outputs. Os órgãos e entidades públicas 

utilizam insumos financeiros, humanos e materiais para a produção de bens e serviços 

(produtos), destinados à consecução dos objetivos de políticas públicas que são os 

resultados (CHAGAS E CARDOSO, 2018 apud CORREA, 2007). 

Para Silva, 2017 apud De Angelis (2015), existe três modelos em estudo 

(burocrático, gerencial e colaborativo) estão na forma de tratamento do cidadão. No 

modelo burocrático, o cidadão é chamado de usuário dos serviços públicos enquanto no 

modelo gerencial (nova gestão pública) os cidadãos são tratados como clientes, cujas 

necessidades devem ser satisfeitas pelo serviço público com máxima eficiência. No 

modelo novo serviço público (NSP), denominado colaborativo, os cidadãos são chamados 

de parceiros ou stakeholders, com os quais a esfera pública constrói modelos horizontais 

de relacionamento e de coordenação. 

 

2.2. Gestão Pública Municipal 

As prefeituras municipais constituem-se como um ambiente institucional 

complexo que exige boas práticas de coordenação e governança, entendida como um 

conjunto de práticas, processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e relacionamentos 

internos e externos que determinam a forma como essas organizações vão ser geridas, 

evidenciando uma gestão mais moderna, profissional e transparente, reduzindo a 

assimetria entre o que se faz, o que se espera da organização e do agente público e do que 

se entrega efetivamente ao cidadão em termos de serviços (JESUS et al, 2019).  

Segundo Ribeiro (2019), à eficiência e à eficácia na gestão pública municipal, 

existe a possibilidade de se averiguarem alguns indicadores com base em metodologias, 

a proposta de Jannuzzi (2005) é baseada na observação de Sulbrandt (1993), que realizou 

o agrupamento das experiências avaliativas em três metodologias:  
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a) avaliação das metas verificadas como eficácia, pois se relacionam à 

mensuração dos resultados;  

b) avaliação do impacto gerado, que se relaciona à efetividade, ligando-se ao 

termo qualidade alcançada; e  

c) avaliação do processo de execução, que se relaciona à eficiência ligada ao 

método utilizado, e à capacidade de se evitar desperdícios e retrabalhos. 

 O perfil da gestão pública municipal brasileira verifica a maneira como o uso 

dos seus recursos humanos está distribuído, quais os seus recursos para a gestão, quais os 

seus instrumentos de legislação e qual o nível de informatização e terceirização existentes 

(RIBEIRO, 2019).  

Para Silva (2017), contexto do setor público, com um alto grau de 

burocratização inibe uma cultura empreendedora baseada na inovação e também na 

autonomia e flexibilidade, pois os órgãos públicos que fomentam a estagnação dos 

funcionários diante de um rígido controle diminuem a autonomia necessária para 

expansão do intraempreendedorismo.  

A busca de eficiência e eficácia na gestão pública municipal é necessária para 

que os recursos possam trazer maiores benefícios à população. Entre os problemas 

enfrentados pelo Brasil, há, além da desigualdade social, problemas com os altos índices 

de criminalidade, pouco acesso à saúde e a baixa qualidade da educação (RIBEIRO,2019 

apud ROCHA, 2008).  

Segundo Ribeiro, 2019 apud Pereira (2008), a eficiência se relaciona aos 

recursos, que devem ser utilizados da melhor maneira possível, sem desperdício. Já a 

eficácia persiste na realização do objetivo de forma correta, para que o aproveitamento 

seja o máximo. Ainda segundo o mesmo autor, a efetividade, no setor público e no 

privado, seria a congruência dos termos anteriormente citados, eficiência e eficácia. Na 

efetividade, identifica-se a execução correta, com o mínimo de desperdício possível, do 

objetivo proposto, como também o seu alcance máximo, proporcionando o melhor 

resultado possível, o que determina um padrão de qualidade. 

Conforme o estudo realizado por Merck (2016), as atitudes autoritárias, 

individualistas e pautadas em regras, normas pré-estabelecidas e fiscalizações 

demonstraram não ter sido o caminho escolhido pelas lideranças dos municípios 

pesquisados para liderar suas equipes. As atitudes autoritárias não foram predominantes. 

Atitudes democráticas e com base no modelo de liderança mais transformacional e 

situacional prevaleceram na gestão. O líder precisa ser propositivo, mas dentro de uma 
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equipe. O tempo em que o líder era dono da verdade acabou. O líder precisa passar 

confiança e vontade de fazer as coisas acontecerem. Não se consegue governar hoje no 

sistema antigo, como rei, o tempo do dono da verdade acabou, é preciso considerar as 

equipes de trabalho, suas opiniões, mas principalmente passar confiança para as pessoas. 

(Entrevista, Gestor C, out./2013). 

[...] O líder é o grande responsável para motivar a equipe a se envolver com as 

ações da prefeitura. Você como líder tem que mostrar o que tem para fazer e 

colocar na prática o que é fundamental, as inovações precisam acontecer, mas 

esta atitude parte das determinações do gestor, se este não tiver determinação 

não acontece nada, ele precisa planejar e cobrar resultados das pessoas. Precisa 

verificar pessoalmente como as coisas estão acontecendo. Muitas vezes fiz 

visitas surpresas nas escolas, tomei café com as crianças para verificar de perto 

a qualidade da merenda. O líder tanto pode ajudar como atrapalhar. Ajuda 

quando é provocador, impõe desafios aos seus liderados, estimula a caminhada 

para novos horizontes, e dá apoio, acompanha, avalia, planeja junto, aceita as 

ideias, as limitações dos outros sem desistir deles e reconhece suas próprias 

limitações. Atrapalha quando acha que sabe tudo e quer fazer tudo sozinho(...). 

(Entrevista, Gestor C1, out./2013). 

 

É fato que as organizações públicas são diferentes das organizações privadas, pois 

estão submetidas a um campo político difuso, muitas vezes complexo (THOENIG, 2007) 

e a controles mais jurídicos e políticos do que técnicos e administrativos.  Na percepção 

de Pires e Macedo (2006) a cultura conservadora, hierarquizada e burocrática, originária 

dos modelos de gestão tradicional, cujo interesse particular ainda tem destaque, tende a 

se perpetuar e sua transformação necessita de tempo e de um processo longo de 

construção social para de fato ocorrer. O Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) aponta 

que apenas 12,7% das receitas municipais são recursos próprios, sendo que o restante é 

proveniente de transferências dos estados e do governo federal. Nesse viés, a maioria dos 

municípios, frente à queda das receitas de transferências, acaba ficando totalmente à 

mercê da conjuntura econômica e política (SILVA, 2017 apud IFGF, 2016). 

Esse cenário revela que a maioria dos municípios está à beira da insolvência e 

centenas deles já estão descumprindo os limites impostos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), agravando ainda mais a situação. No ano de 2015 a situação das contas 

públicas municipais foi a pior em mais de dez anos e o IFGF atingiu seu menor nível 

desde 2006, com 87,4% (4.097) dos 4.688 municípios 2 analisados em situação fiscal 

difícil ou crítica. Apenas 12,1% das cidades brasileiras (568) apresentaram boa situação 

fiscal e tão somente 23 (0,5%) apresentaram excelente gestão fiscal (SILVA, 2017 apud 

IFGF, 2016).  Verifica-se, uma administração pública municipal amadora, empreendida 

por gestores com pouco conhecimento da história e da cultura da organização e, muitas 

vezes, com ínfima preparação exigida para o cargo que ocupa, além do condicionamento 
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a critérios essencialmente político partidários para os seus recrutamentos (RIBEIRO, 

2019 apud MARIN FILHO et al., 2008). 

Resultado de uma pesquisa realizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão – MPOG, em 2002, sobre a temática da liderança no setor público a partir das 

experiências práticas de países membros da Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, revelou que muitos países têm conferido alta 

prioridade ao assunto ao longo dos últimos anos, especialmente por quatro motivos: a) 

um ambiente que requer um novo estilo de liderança, com pessoas que pensem e ajam de 

modo global e local; b) liderança com percepção sobre o comando e o controle, com 

papeis bem distintos entre líderes e liderados; c) liderança mais voltada aos atributos 

relacionados à integridade, visão, capacidade de discernimento e de inspirar os outros e 

coragem para inovar; d) uma nova liderança que envolve todos os níveis da organização, 

diferente dos modelos tradicionais em que os líderes eram tratados como pessoas raras 

que estavam em posições superiores (MERCK, 2016). 

A eficiência passou a ser exigida pela Constituição Federal (2017) para todos os 

entes da Administração Pública, como uma característica da gestão, porém nem sempre 

esse item é levado em conta (RIBEIRO, 2019 apud MARIN FILHO et al., 2008). O 

princípio da eficiência na gestão foi inserido no artigo nº 37, da Constituição Federal 

(2017): “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (RIBEIRO, 2019, apud 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 2017). 

 

2.3 Capitalismo Consciente 

  Segundo Borrego (2018), o capitalismo consciente nasce na década de 1980 a 

partir de uma ideia prévia, desenvolvida por Edward Freeman, de um modelo de 

capitalismo voltado para todas as partes interessadas de uma organização, o chamado 

stakeholder capitalism model (SCM). Citando Freeman através de sua obra “Strategic 

management: A stakeholder approach”, Chaves 2014, descreve uma “doutrina do 

capitalismo do valor compartilhado”, onde a maximização dos lucros para sócias ou 

sócios e acionistas deixa de ser objetivo único de uma empresa, passando está a 

considerar também a “criação de valor para um conjunto de partes interessadas”. Tal 

modelo se opõe àquele em que o objetivo máximo das organizações é o de atender aos 
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interesses de acionistas, notadamente torná-las mais ricas. Este modelo, chamado de 

stakeholder wealth maximization model (SWM), é descrito por Borrego 2018, como 

aquele em que “o objetivo primário para uma companhia deve ser elevar a riqueza de 

seus acionistas (donos) pelo pagamento de dividendos e elevação do preço de suas 

ações” (LIMA, 2019).  

O capitalismo consciente nasceu da observação cuidadosa de atributos comuns 

verificados em empresas que se destacavam por possuir simultaneamente alta 

rentabilidade, empregados engajados e comprometidos, clientes leais e confiantes, 

parcerias de longo prazo com fornecedores, profunda inserção em sua comunidade, além 

de uma verdadeira e contagiante paixão por existir (MARQUES, 2019). As primeiras 

aparições, na década de 1980, e a posterior afirmação do termo capitalismo consciente 

enquanto algo reconhecido e existente, nos anos 2000, tal como ilustrado na linha 

cronológica abaixo (figura 1).  

Figura 1: Linha cronológica do capitalismo consciente 

 
Fonte:  LIMA (2019). 

 

O Capitalismo Consciente é uma filosofia, acompanhada por um conjunto de 

princípios orientadores e de boas práticas, baseada na simples ideia de que um negócio 

vai além de só gerar lucro. É uma abordagem de negócio construída sobre a verdade 

universal e fundamental de que as pessoas sempre aspiram por algo mais, por propósito 

e significado, por florescer e se realizar (SISODIA; HENRY; ECKSCHMIDT, 2018).  

Apesar de Borrego 2018, apontar Edward Freeman como o “pai do Capitalismo 

Consciente”, é mais apropriado seguir as palavras de Kowitt 2015, que afirma que muitos 

consideram Freeman “o pai da teoria stakeholder”, já que a sua ideia de SCM pode ter 

servido de base para a fundamentação do capitalismo consciente, mas este só foi 

estruturado para se tornar o que é hoje cerca de vinte anos mais tarde, com as publicações 

de Mackey e Sisodia. Estes, sim, seriam os “verdadeiros” pais do capitalismo consciente 
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(LIMA, 2019). 

Consolidado em 2008 nos Estados Unidos pelo professor de marketing e consultor 

de negócios, Rajendra Sisodia, e por John Mackey, fundador da Whole Foods Market, e 

atuante em mais seis países, inclusive no Brasil; o Capitalismo Consciente veio para 

reconfigurar as dinâmicas de gestão organizacional, colocando o propósito do ser humano 

no centro dos negócios corporativos, trazendo à tona a relevância dos valores humanos 

universais. 

Os Quatros princípios fundamentais do Capitalismo Consciente (SISODIA; 

HENRY; ECKSCHMIDT, 2018) oferecem um esquema para a prática dessa abordagem 

radicalmente diferente para construir e liderar um negócio. São eles: propósito evolutivo, 

integração dos stakeholders, liderança servidora e cultura responsável. 

Sisodia (2009; 2011) acredita que as organizações praticantes dos quatro 

princípios do Capitalismo Consciente – propósito maior, orientação para stakeholders, 

liderança e cultura conscientes – serão mais bem sucedidas ao longo prazo, pois 

alcançarão sucesso em diversas dimensões da sua atuação, inclusive do ponto de vista 

financeiro, gerando ao mesmo tempo impactos positivos para a sociedade.  

1. Propósito maior: organizações com fortes valores e propósitos, que vão muito além do 

retorno financeiro, incluindo resultados sociais e econômicos no seu desempenho;  

2. Orientação para stakeholders: organizações que atuam no sentido de contemplar os 

interesses de diversos públicos que influenciam e são influenciados por ela – 

funcionários, investidores, consumidores, fornecedores e comunidade;  

3. Liderança consciente: líderes com visão holística, comprometidos com os objetivos de 

negócio, que veem a organização como parte de um sistema complexo de relações, 

interdependente e em constante evolução; 

4. Cultura consciente: organizações que possuem uma cultura forte, baseada em elementos 

como dedicação, resiliência, confiança, autenticidade, cuidado, transparência, 

integridade, aprendizado e empoderamento (MACKEY; SISODIA, 2013; BARKI, 2013). 

Requer uma visão sistêmica, que conecta e reconhece a interdependência de todas 

as partes interessadas e canaliza a energia de todos os agentes envolvidos com a 

organização para o desenvolvimento de negócios criativos, transformadores e 

inspiradores, focados no propósito e na tentativa de ajudar a resolver os diversos 

problemas sociais e ambientais do mundo (MACEDO, 2019 apud SISODIA, 2009). Por 

isso, a filosofia holística do Capitalismo Consciente foi articulada em torno de quatro 

princípios fundamentais: (1) propósito maior; (2) orientação para stakeholders; (3) 
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liderança consciente; (4) cultura consciente, representados pela Figura 3, (MACEDO, 

2019).  

Figura 2: Os quatro princípios do Capitalismo Consciente 

 
Fonte: Adaptada por MACEDO, 2019 apud MACKEY; SISODIA, 2013, p. 36 

 

O capitalismo Consciente não é apenas para que o negócio alcance seu potencial. 

É um modo pelo qual continuaremos a prosperar e trazer os benefícios da longevidade, 

da modernidade e do nosso extraordinário potencial humano para os bilhões neste planeta 

ainda por nascer ou que continuam lutando pela vida (SISODIA; HENRY; 

ECKSCHMIDT, 2018). Como dizem os autores em seu livro Conscious Capitalism, 

Mackey e Sisodia desejam que um dia todas as organizações tenham uma noção de 

propósito superior, irá integrar os interesses de todos os agentes, irá gerar e treinar líderes 

conscienciosos e criar uma cultura de confiança e responsabilidade e cuidar dos outros 

(Mackey e Sisodia 2016, p. 358). 

Lideranças conscientes são diferentes de gestores tradicionais. Líderes 

conscientes estão concentrados em promover sinergia com os múltiplos stakeholders, 

articulando o propósito maior da organização para construir uma cultura consciente, 

amparada em valores centrais e visão de longo prazo. Enquanto isso, um gestor típico 

costuma ser movido apenas por incentivos financeiros. Ao longo do tempo, essa 

motivação torna esses executivos donos de egos enormes e incapazes de inspirar seus 

funcionários na busca por níveis extraordinários de engajamento, criatividade e 

desempenho (MACEDO 2019, apud SISODIA, 2011; MACKEY; SISODIA, 2013).  

Os líderes devem pensar sobre suas organizações conscientemente criando valor 

para todos os seus principais stakeholders. Embora a identidade dos principais 

stakeholders possa variar de organização para organização, no Capitalismo Consciente 

nós identificamos seis: clientes, empregados, fornecedores, investidores, sociedade e 
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meio ambiente, é um sexteto da sustentabilidade. Todos esses seis principais stakeholders 

são importantes, e a organização verdadeiramente consciente enxerga uma rede de 

interdependência entre eles e quem gerencia o negócio para criar valor simultaneamente 

para todos (SISODIA; HENRY; ECKSCHMIDT, 2018).  

A cultura consciente corresponde à incorporação dos valores, dos princípios e das 

práticas subjacentes ao tecido social de uma organização, conectando os stakeholders e 

estes com o seu propósito, as pessoas e os processos. Deste modo, a cultura consciente 

procura contemplar sete qualidades destacadas por Sisodia, Henry e Eckschmidt (2018), 

tais como: 

• Confiança: Organizações humanizada desfrutam de altos níveis de confiança interna –

entre liderança e equipe na linha de frente, e liderança e equipes diversas – e externa –

organização e clientes, fornecedores, parceiros, comunidades, investidores e governo. 

• Autenticidade: Consiste em se apropriar do propósito, habilidades e valores culturais da 

organização, transformando-os em estratégias, práticas e recursos inovadores, que podem 

se tornar uma vantagem competitiva e valorativa em longo prazo e para todos.  

• Cuidado: Organizações humanizadas adotam atitudes de cuidado, atenção, gentileza, 

respeito e compaixão com seus stakeholders, tratando-os como família e, em retribuição, 

estes cultivam uma preocupação genuína com estas empresas. 

• Transparência: Líderes de organizações humanizadas compartilham mais informações 

com sua equipe, reconhecendo que esta postura contribui para o desenvolvimento da 

confiança entre todos e o consequente aumento da produtividade. 

• Integridade: Por meio da cultura consciente, as organizações comprometem-se em 

externar a verdade e costumam orientar-se pelo que julgam eticamente correto, não 

apenas pelo que é exigido pelo sistema legal ou socialmente aceitável. 

• Aprendizado: Organizações humanizadas transmitem diariamente seu propósito às 

equipes, e investem nas habilidades e no desenvolvimento, por meio de treinamentos, 

palestras e incentivos em cursos, contribuindo para a produtividade e desempenho. 

• Empoderamento: Ênfase na prestação de contas com altos níveis de autonomia e 

autogestão, somados à flexibilidade e liberdade nas tomadas de decisões e na condução 

dos processos organizacionais, em que todos são responsáveis e comprometidos. 

Consciência, propósito e humanização são essenciais para uma efetiva 

sustentabilidade (MACKEY; SISODIA, 2018). Organizações conscientes e humanizadas 

devem buscar o equilíbrio entre produtividade e bem comum, mediante uma economia 
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valorativa, orientada para pessoas como fontes, lideranças centradas ao ser, espaços 

destinados à espiritualidade, equilíbrio entre gestão e inspiração, reconhecimento do 

sentido e do propósito, transformações e evoluções de dentro para fora, canalização de 

energia positiva e em uma gestão de desempenho alicerçada na sabedoria, na compaixão, 

no cuidado e no amor. 

3 Metodologia  

No que tange à natureza do presente estudo, este se classifica como descritivo e 

exploratório. Em consequência da busca pela descrição das vantagens do sistema do 

Capitalismo Consciente com base nos quatros princípios, que teoricamente e 

empiricamente ensejam na gestão pública municipal para superar os novos desafios da 

organização pública, explorando o tema proposto a fim de estabelecer uma nova 

perspectiva (GIL, 2019).  

Como método para o desenvolvimento da pesquisa se optou pela revisão de 

literatura sistemática integrativa. Essa metodologia garante a originalidade do trabalho 

através do planejamento minucioso do desdobramento das etapas com critérios para 

responder à pergunta específica do estudo, utilizando estudos primários com rigor e 

explicitude metodológica (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). A revisão 

integrativa torna possível a geração de um novo conhecimento, apresentando uma visão 

ampla de estudos tanto teóricos quanto empíricos de um fenômeno, ulteriormente 

sintetizando os achados em um tópico relevante e integrado (FOSSATTI; MOZZATO; 

MORETTO, 2019).  

Referente aos objetivos do estudo, a pesquisa é exploratória e descritiva. 

Exploratória, na medida em que possibilita investigar novos achados e perspectivas, 

sendo realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado (GIL, 

2019). Desta forma, este estudo abre precedentes para uma maior exploração acadêmico-

científica quanto ao contexto da gestão pública municipal baseado nos princípios do 

capitalismo consciente, e as suas vantagens para superar os novos desafios da organização 

pública. Descritiva, pois propõe, na sequência, descrever as características do fenômeno 

em questão, estabelecendo relações (GIL, 2019). 

Se elaborou a pergunta específica, o que já delimitou o tema a ser pesquisado. 

Seguindo, o estabelecimento dos critérios de seleção dos estudos para compor a presente 

revisão que abrange a classificação Qualis dos periódicos, conforme avaliado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), os temas que 
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os artigos abordavam que preferencialmente deveriam envolver Gestão Pública 

Municipal e Capitalismo Consciente de maneira integrativa. Permitiu-se o uso de obras 

(livros) mais recentes e de representatividade e dissertações de mestrado e doutorado, 

utilizando-se como fonte de pesquisa artigo da base de dados do Google Acadêmico, 

através de uma pesquisa avançada, buscando artigos com todas as palavras com a frase 

exata no título do artigo com o tema: Gestão Pública Municipal e Capitalismo Consciente, 

no período entre 2016 a 2021, sendo encontrado um total de trezentos e trinta e nove 

artigos após análise de todos os artigos. Incluiu-se três livros considerados mais recentes 

e que podiam apresentar contribuições significativas. Posteriormente houve a exclusão de 

trezentos e dezoito artigos, pois não atendiam os critérios estabelecidos ou havia 

duplicidade dos mesmos.  

Após a fase de seleção dos estudos houve a classificação, onde os mesmos foram 

separados principalmente por método empregado na pesquisa. Havendo então vários 

artigos que possuem mais de um método empregado na pesquisa, sendo dois artigos que 

empregou bibliometria, dois com métodos quantitativos, onze qualitativos, um teórico, 

um descritivo, um que abordou revisão de literatura, seis bibliográfico, três documental 

e, por fim, três que foram estudos de casos.  A coleta de dados foi realizada entre junho a 

outubro de 2021, através da pesquisa bibliográfica, principalmente em livros, 

dissertações, teses e artigos de fontes nacionais e internacionais sobre as temáticas 

abordadas.  

4 Resultados e discussão  

Em suma, depois de explicar este novo paradigma organizacional, que é 

diferença, sobretudo, devido ao alto grau de descentralização e ao alto empoderamento 

dos trabalhadores, em um ambiente agradável de trabalho onde todos os agentes 

envolvidos são levados em consideração e todos são tratados com respeito e confiança, 

pode-se concluir que estamos no meio de uma transição histórica em que fica claro que 

velhos paradigmas não funcionam mais e as pessoas estão abertas a outras possibilidades. 

Os grandes desafios e oportunidades do nosso tempo exigem pensamentos visionários e 

ações ousadas. Temos que reconsiderar criticamente todos os modelos mentais, 

suposições e teorias a seguir ajustando-se à realidade e são relevantes. É difícil se livrar 

de paradigmas dominantes, quando um novo paradigma é apresentado, ele encontra 

resistência naquelas pessoas que se entrincheiram nas percepções desatualizado. 

Conforme o suporte aumenta, seus oponentes começam a atacá-lo. A próxima fase é uma 
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coexistência estranha. No final, o ônus da prova chega a um ponto de inflexão em favor 

do novo paradigma. (Mackey e Sisodia 2016, p. 357). Segundo Ribeiro (2019), 

compreende-se que o Brasil é um país de grandes dimensões e com muitas diferenças 

regionais, o que dificultaria, em todo caso, a disseminação de modelos de gestão em 

realidades tão distintas. 

De acordo com o estudo realizado por Macedo (2019), que analisou a evolução 

do conceito de Capitalismo Consciente ao longo da última década no período de 2009 a 

2018, esse novo sistema de se fazer gestão nas organizações é apontado como uma grande 

tendência que pode fazer as empresas mudarem o seu comportamento, prezarem por um 

propósito maior, alinharem-se com seus stakeholders, serem conduzidas por líderes 

comprometidos e desapegados e tornarem-se permeadas por uma cultura com foco na 

consciência. Entretanto, mesmo que a priori o Capitalismo Consciente ainda não tenha a 

maturidade devida para ser considerado uma nova estratégia ou modelo de negócios, fica 

claro que ele caminha neste sentido. A tímida evolução acadêmica do conceito nestes 

últimos 10 anos pode ser um indício que o Capitalismo Consciente representa, por 

enquanto, somente um movimento empresarial que busca oxigenar, com um discurso 

renovado, conceitos semelhantes como Responsabilidade Social Corporativa e 

Sustentabilidade, entre outros mencionados até aqui. 

Ribeiro (2019) apud Przeybilovicz et al. (2018), na análise descritiva, pode-se 

perceber que os serviços mais avançados são pouco disponibilizados na internet: 90,5% 

dos municípios não disponibilizam consulta/obtenção de alvará; 98,3% não possuem 

matrícula escolar online; e 98,9% não possuem agendamento médico online. Os mesmos 

autores ressaltam também que os sites das prefeituras têm características 

predominantemente informativas (91,6%), e os municípios desenvolvem apenas ações de 

inclusão digital (87,3%), como o acesso público à internet (59,4%), criação de telecentros 

(51,9%) e instalação de computadores na rede pública de ensino (66,2%). E, 

especificamente sobre a transparência, a mesma pesquisa informa que 78,5% ainda não 

possuem legislação específica para atendimento à Lei de Acesso à Informação (LAI).  No 

estudo realizado por Ribeiro (2019), constatou-se que as cidades menores, há dificuldades 

em realizar o planejamento, tendo em vista que 52,2% dos municípios com menos de 

20.000 habitantes não tinham Plano Diretor em 2015, enquanto nas cidades maiores este 

percentual é de apenas de 5,5%. 

 A empresa denominada alfa que estava vivendo um dos piores momentos de sua 

história, com vendas em queda, déficits recorrentes de caixa e ambiente interno 
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caracterizado por um baixo grau de confiança e transparência. As práticas que foram 

adotadas utilizaram como esteio os princípios do Capitalismo Consciente, como meio 

para o aprimoramento da sua gestão e a melhoria do seu desempenho. Como resultados 

foram observados ganhos positivos na empresa em um curto espaço de tempo, como 

melhoria do clima organizacional, reversão da curva descendente de geração de caixa, 

recuperação da produtividade de vendas e desenvolvimento de novas práticas de 

liderança, preparando-a assim para um crescimento consistente e duradouro. Neste 

sentido, o capitalismo consciente não se trata de um modelo de negócio ou modelo 

estratégico, mas sim uma filosofia de gestão, aplicável de forma ampla e douradora 

(SISODIA, 2011).  

Na figura 3 proposta por MARQUES, 2019, exemplifica as principais diferenças 

entre a filosofia de gestão tradicional e a filosofia de gestão baseada no Capitalismo 

Consciente. 

Figura 3 Filosofia de gestão tradicional versus Capitalismo Consciente 

Fonte: MARQUES (2019). 

Segundo Waggl Brasil (2021), propósito é o significado maior que organiza 

todos os outros relacionados a uma marca corporativa. Propósito, em resumo, é a 

declaração de como a organização pretende contribuir para a humanidade. As vantagens 

de uma organização baseada por propósito, são: Compartilhamento de ideias e opiniões, 

aumento da produtividade, elevação do engajamento, aproximação dos membros da 

equipe e fortalecimento da confiança institucional. 

O propósito promove inovações significativas e ideias visionárias, e ajuda seu 

negócio a navegar em momentos turbulentos. Injeta mais poder na mensagem de sua 

marca, ajuda a atrair os talentos certos e retém esse talento por mais tempo na 

organização, contribui para a realização pessoal e uma vida bem vivida, e gera resultados 

financeiros superiores no longo prazo. Ter um propósito organizacional claro e inspirador 
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faz uma enorme diferença. Ele concentra as energias de uma organização e ilumina o 

caminho a seguir (SISODIA; HENRY; ECKSCHMIDT, 2018). 

Para Sisodia et al (2018) o propósito é o consenso, a interseção entre sua paixão 

e talentos e as necessidades da sociedade. É a sua vocação, o ponto exato no qual você 

pode encontrar verdadeiro significado e realização. Essa ideia se aplica tanto a 

organizações quanto aos indivíduos.  Rhoden (2019) realizou um estudo na empresa Bom 

Princípio Alimentos, com o objetivo de analisar a percepção do colaborador sobre a 

motivação em uma gestão por propósito e concluiu-se que, havendo um alinhamento dos 

propósitos institucional e pessoal, a motivação é maior para exercer as atividades diárias 

no trabalho, em vista que 83,5% dos colaboradores da Bom Princípio Alimentos sentem-

se altamente motivados no trabalho. Ao avaliar os diferentes motivos que levam os 

colaboradores a trabalhar na empresa, receberam destaque: a estabilidade que o emprego 

oferece, o relacionamento com líderes e superiores, o trabalho ou as atividades que 

realizam na empresa e a qualidade do ambiente de trabalho. Como um dos fatores que 

podem ser melhorados, está a comunicação da empresa, a Bom Princípio precisa estar 

atenta em exercer continuamente uma comunicação interna eficiente, para que estas 

mudanças sejam entendidas e mantidas por todos, desde equipe interna, bem como 

representantes e parceiros do negócio.  

As organizações conscientes (SISODIA; HENRY; ECKSCHIDT, 2018) 

também desfrutam de uma forte reputação que melhora sua capacidade de atrair clientes, 

empregados, investidores e apoio dos cidadãos. Essas empresas têm um impacto positivo 

no meio ambiente e boas relações com a mídia, governos de todos os níveis e muitos 

grupos de defesa. Elas também desfrutam de níveis mais altos de inovação.  Conforme 

estudo realizado, a tomada de decisões é descentralizada, não completamente, mas tentam 

manter um equilíbrio, a descentralização faz com que os trabalhadores tenham um 

elevado grau de empoderamento. Incentivam a colaboração, organizando os 

trabalhadores em equipes de trabalho, procuram assegurar que cada equipe tenha o seu 

próprio objetivo, dando-lhes um elevado grau de autonomia. Finalmente, pode se 

confirmar que Holaluz aplica o Capitalismo Consciente como um modelo organizacional, 

uma vez que a revisão teórica explicou o modelo e os seus 4 pilares fundamentais e a 

organização cumpre com o que foi explicado durante os trabalhos (RUBÉN, 2020).    

Por fim, mostraremos os resultados do presente estudo através do constructo 

teórico, visualizado no quadro 1 apresenta as vantagens deste novo paradigma que são os 
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princípios do capitalismo consciente na gestão pública municipal em frente aos novos 

desafios da organização pública.  

Quadro 1: Vantagens dos quatros princípios do capitalismo consciente na gestão pública municipal. 

 

 

 

 

 

 

Orientação para 

Stakeholders 

Organização que atuam no sentido de contemplar os interesses de diversos públicos 

que influenciam e são influenciados por elas (funcionários; investidores; cidadãos; 

fornecedores; instituições; órgãos fiscalizadores; comunidade); 

 Gerar valores para todas as partes envolvidas (stakeholders); 

Relação com os stakeholders baseada em cooperação e justiça; 

Proporcionar maior participação dos cidadãos e do setor privado na gestão pública 

municipal; 

Incentivar trabalhos colaborativos entre equipe e setores; 

Impacto positivo no meio ambiente, boa relação com a mídia, governos de todos os 

níveis e muitos grupos de defesa; 

Desfruta dos níveis mais alto de inovação; 

Tomada de decisões é descentralizada, não completamente, mas tentam manter um 

equilíbrio; 

Cooperação entre o público-privado; 

Criação de valor para um conjunto de partes interessada; 

Cidadãos leais e confiantes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito Maior 

Organizações com fortes valores e propósitos, que vão muito além do retorno 

financeiro, incluindo resultados sociais e econômicos no seu desempenho; 

Prezam por um propósito maior na gestão pública municipal; 

Empregados engajados e comprometidos; 

Compartilhamento de ideias e opiniões; 

Aumento de produtividade; 

Aproximação dos membros de equipe e o fortalecimento da confiança institucional; 

Promove inovações significativas e ideias visionárias; 

Ajuda a organização pública a navegar em momentos turbulentos; 

Injeta mais poder na mensagem de sua organização pública; 

Ajuda a atrair os talentos certos e retém esses talentos por mais tempo na 

organização pública; 

Contribui para a realização pessoal e uma vida bem vivida; 

Gera resultados financeiros superiores em longo prazo; 

Concentra as energias da organização e ilumina o caminho a seguir; 

  A motivação dos trabalhadores é intrínseca, baseada no alinhamento com o 

propósito da organização e atuação em um ambiente saudável; 

Elevando grau de empoderamento e autonomia aos trabalhadores  

 

 

 

 

 

 

 

Liderança 

Consciente 

Organizações com liderança e visão holística, comprometidos com os negócios 

que vivem a organização pública como uma parte de um sistema complexo de 

relação, independentemente e em constante evolução; 

Líderes comprometidos; 

Liderança que envolve todos os níveis da organização; 

Liderança voltada a integralidade, visão, capacidade de discernimento e de inspirar 

os outros para inovar; 

Visão de mercado; 

Geração de uma liderança local forte; 

A formação de concertos; 

Promoção da cidade; 

Proporcionar maior participação dos cidadãos e setores privados na gestão pública 

municipal; 

Liderança sobre percepção do comando e controle com papeis bem distintos entre 

líderes e liderados; 

Ambiente que requer um novo estilo de liderança; 

 

 

 

Cultura 

Consciente 

 

Organização que possui uma cultura forte, baseada em elementos como dedicação, 

resiliência, confiança, autenticidade, cuidado, transparência, integridade, 

aprendizado e empoderamento; 

Cultura empreendedora; 

Eficiência e eficácia nos processos de gestão; 

Responsabilização (accounntabilty); 
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Eficácia na prestação de serviços; 

Orientação ao serviço; 

Visão e pensamento estratégico; 

Processos fáceis e ágeis; 

Cultura com foco na consciência e sustentabilidade;  

Processos decisórios, colaborativos e descentralizados; 

Coordenação de atividades emergentes (processos informais e adaptativos); 

Produtividade; 

Visão a longo prazo;  

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

O quadro 1 apresenta um constructo teórico sobre as vantagens dos pilares do 

capitalismo consciente na gestão pública municipal, a fim de contribuir em frente aos 

desafios encontrados na gestão pública, como é o caso no estudo realizado por Chagas e 

Cardoso (2018), a prefeitura de Poxoréo/MT, precisa intensificar a proximidade com os 

cidadãos, tomando consciência de suas necessidades e evitando ruídos de comunicação 

entre o poder público e a sociedade. Para que a sociedade receba os serviços públicos com 

qualidade é necessário que os servidores estejam preparados para responder às demandas 

da população, focados numa gestão de resultados que elevem os indicadores sociais. Os 

resultados refletem na valorização do município e, consequentemente, as empresas locais 

terão oportunidades, mas espera-se que as empresas adotem uma postura de stakeholders 

demonstrando interesse, participação e realizando investimentos com enfoques 

econômicos, mas também sociais e ambientais. 

5 Considerações Finais 

Considerando a relevância da Gestão Pública Municipal com base no 

Capitalismo Consciente, para o desenvolvimento da gestão pública que enfrentam 

atualmente imensos desafios, e para um mundo cada vez melhor, este estudo cumpriu 

com os objetivos que era primeiro, conceituar  a gestão pública municipal e o novo 

paradigma que são os princípios do capitalismo consciente, e por segundo investigar as 

vantagens deste novo sistema de gestão para administrações públicas municipais, em 

frente aos novos desafios, apresentando como resultado um constructo teórico. 

De acordo com Silva et al (2018), a teoria do Capitalismo Consciente ainda é 

pouco explorada, no que se referente a publicações internacionais. Segundo estudo 

realizado por Macedo, (2019) identificou que, ao longo dos últimos dez anos, o número 

de artigos publicados com vínculo direto ao Capitalismo Consciente não foi expressivo. 

Por meio da análise bibliométrica, observou-se que nenhum dos artigos do 

portfólio bibliográfico trata especificamente da teoria do Capitalismo Consciente e que 
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nenhum dos artigos mencionou a necessidade de a organização possuir um propósito 

maior. Por outro lado, verificou-se que a maioria dos artigos do portfólio (87,50%) possui 

convergências com a teoria, no que se refere à gestão de stakeholders, liderança 

consciente e cultura e gestão conscientes. Esta constatação demonstra que a teoria do 

Capitalismo Consciente pode ser um meio para as organizações se desenvolverem de 

forma sustentável (sem prejuízo para as gerações futuras), conciliando os interesses dela 

e da sociedade de uma forma geral (SILVA et al. 2018). 

Portanto, este estudo não percebeu uma tendência de crescimento da discussão 

do Capitalismo Consciente e a gestão pública municipal no meio acadêmico, pelo 

contrário, tivemos muita dificuldade pela carência de publicação de artigos. Apesar disso, 

a revisão da literatura dos artigos selecionados para análise levantou diversas questões de 

pesquisa relevantes que podem ser exploradas futuramente por outros pesquisadores. E, 

ainda, propõe implicações acadêmicas e gerenciais para este estudo que podem ser 

utilizadas pelas administrações públicas municipais. Como resultado do presente estudo, 

disponibilizou-se para a comunidade científica um constructo teórico para futuros 

estudos. É recomendada futuras pesquisas sob a lógica de verificar a validade do presente 

constructo teórico na prática, em uma administração pública municipal, o que em tese 

deverá gerar melhores resultados para organização, comunidade e todos os stakeholders.  

Desta forma, este artigo permitiu concluir que de fato os quatros pilares do 

capitalismo consciente possui diversas vantagens para serem utilizadas no sistema de 

gestão pública municipal, para enfrentar os diversos desafios futuros, conforme 

apresentado no constructo teórico, no quadro 1 do presente estudo. Por fim, nesse estudo 

não se houve a pretensão de exaurir as temáticas propostas, sendo possível e pertinente 

desdobrá-las em diferentes enfoques. 
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CAPÍTULO 64 
 

TURISMO E SEUS BENEFÍCIOS NA SAÚDE DA 
TERCEIRA IDADE: UMA ANÁLISE TEÓRICA 

 
Mirian Cristina Vidal da Rocha, Ricardo Luis da Silva, Iramir Gabrig 
Oliveira e Bianca dos Santos Magalhães 

 
RESUMO: Este trabalho consiste numa análise onde se procurou refletir 
sobre os efeitos positivos do turismo na saúde física, mental e emocional da 
população chamada terceira idade, definidas como pessoas acima de 60 anos, 
de acordo com a lei n.10741/2003. É também de interesse entender de que 
maneira isso pode ser benéfico não apenas para a qualidade de vida dos 
idosos como também para o desenvolvimento do Turismo em termos de 
possibilidades de negócios. Os objetivos secundários foram descrever 
aspectos que promovam melhorias na atitude que impliquem em uma boa 
qualidade de vida e saúde dos idosos e averiguar as políticas públicas 
implementadas pelo Ministério do Turismo visando a saúde da terceira idade. 
A pesquisa verificou a maneira como o poder público, principalmente por 
meio do Ministério do Turismo, atua nesse contexto que envolve economia e 
saúde, procurando atender tanto as demandas do mercado turístico quanto a 
essa nova realidade do envelhecimento, cada vez mais evidente da 
população. Os resultados deixaram claro que as atividades de lazer como um 
todo têm importante papel na promoção e manutenção da saúde e da 
qualidade de vida dos indivíduos da terceira idade. Também deixou 
inequívoco que há muito a ser lapidado nessa relação entre poder público, 
mercado e idosos. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos maiores destaques ocasionados pelo desenvolvimento global foi a 

ampliação do tempo de vida na Terra, devido a uma grande melhora nos parâmetros de 

saúde da sociedade, ainda que de forma desigual, entre diferentes países e contextos 

socioeconômicos. Logo, chegar à velhice deixou de ser um privilégio de poucos 

indivíduos e passou a ser um fato comum também nos países mais pobres. Essa 

transformação trouxe, no entanto, um grande desafio para o século XXI: o de como 

agregar qualidade de vida a esses anos adicionais. 

As atividades turísticas têm relação direta com qualidade de vida para as pessoas  

idosas, proporcionando prazer, sentimento de acolhimento (ASHTON; CABRAL; 

SANTOS; KROETZ, 2015). Além disso, o turismo pode ser entendido como direito 

fundamental do idoso destacando-se como importante elemento  na construção de uma 

melhor qualidade de vida deste público-alvo que, ao participar das atividades propostas 

nos roteiros turísticos, melhora sua sociabilidade e relacionamento perante as situações 

do cotidiano. Esta afirmação encontra respaldo na lei conhecida como Estatuto do Idoso 

que, em seu artigo 3 determina: “(…) assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 

efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária.”. 

Ainda as atividades recreativas de animação praticadas durante a experiência 

turística podem interferir positivamente em aspectos psicológicos da pessoa  idosa, uma 

vez que estas atividades tem por objetivo uma melhor integração social e contribuem para 

a construção da autoestima trazendo alegria e sensação de felicidade ao indivíduo. 

Diante disso, a questão problema é: como a atividade turística pode influenciar na 

qualidade de vida dos indivíduos da Terceira Idade?  De tal maneira, o objetivo geral 

desta pesquisa foi verificar os benefícios da atividade turística para a manutenção da 

saúde física, mental e emocional e qualidade de vida das pessoas da terceira idade assim 

como as políticas públicas que foram ou devem ser implementadas com essa finalidade. 

Em relação aos objetivos secundários a pesquisa propôs descrever aspectos que 

promovam melhoria na atitude perante a vida e na saúde dos idosos e averiguar as 

políticas públicas implementadas no Ministério do Turismo, visando a saúde da terceira 

idade. 

Assim, o presente trabalho buscou descrever e explicar tal problemática, uma vez 
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que, o envelhecimento da população encontra-se em constante crescimento. No Brasil, 

por exemplo, o número de idosos com 60 anos de idade ou mais passou de pouco mais 3 

milhões na década de 1960 para 7 milhões em 1975 e 14 milhões em 2002, um aumento 

de 500% em 40 anos, a cada ano que passa, mais de 650 mil idosos são incorporados à 

população brasileira que, estima-se que alcançará 32 milhões em 2020 (COSTA; VERAS; 

2003). 

Os sujeitos nesta faixa etária, dentro de suas possibilidades, devem buscar 

atividades que lhes dêem prazer e possam lhes proporcionar o sentimento de participação 

e inclusão no meio social. Assim, podem viver a melhor idade com a sensação de estar 

ativos, saudáveis, alegres, tranquilos e tendo a idade avançada sempre associada à 

qualidade de vida como meta.  

De acordo com Fromer e Vieira (2003) o lazer é um fenômeno contemporâneo, 

representativo das sociedades modernas e vinculado à regulamentação do tempo livre. 

Deve-se levar em consideração que o tempo livre, nos dias de hoje, deixa de ser encarado 

como ócio para se tornar um elemento indispensável à vida das pessoas. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata de uma pesquisa qualitativa exploratória porque 

pretendeu entender a, cada vez mais frequente, relação dos indivíduos da terceira idade 

com o mercado turístico no que diz respeito a procura por uma melhor qualidade de vida. 

Teve como ambição também compreender até que ponto o negócio do turismo percebe 

esse segmento como um importante nicho de mercado. O objetivo, portanto, foi de obter 

informações que não buscam apenas mensurar o problema, mas descrevê-lo usando 

enfoques, considerações e evidências. O  trabalho não teve a pretensão de esgotar o tema, 

mas propor reflexões sobre uma realidade que se impõe, a partir do emprego de métodos 

qualitativos (NEVES, 1996). 

A metodologia utilizada no trabalho é também uma pesquisa descritiva e 

explicativa, discorrendo sobre os benefícios do turismo e da socialização do idoso como 

objetivos de interação social e promoção de qualidade de vida, assim como visa esclarecer 

métodos e  justificá-los. É uma pesquisa descritiva, pois demonstra características acerca 

do tema, estabelecendo correlação entre outros elementos importantes para o crescimento 

da longevidade mundial e brasileira e suas variáveis. Não tem compromisso de explicar 

os temas que descreve, embora sirva de base para tal explicação. Já é explicativa porque 
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tem como principal objetivo tornar algo inteligível, justificando motivos. Portanto, busca 

esclarecer quais fatores contribui para a ocorrência de determinado fenômeno 

(VERGARA, 2016) 

É ainda uma pesquisa bibliográfica porque é baseada em material publicado em 

livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, ou seja, material acessível ao público em geral. 

Fornece instrumento analítico para outros tipos de pesquisa, podendo ser de fonte 

primária ou secundária, de primeira mão ou segunda mão. Tal pesquisa envolve ainda o 

estudo do turismo dentro do contexto do envelhecimento humano, com ênfase em seus 

benefícios para a saúde e o bem-estar do idoso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Até 2025, o Brasil será o sexto país com maior número de pessoas idosas do 

mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS (2006). 

 

Figura 1: População idosa brasileira. 

 

Fonte: Maurício Martins - Edição: Briana Klaus1 

 

A figura acima traduz em números a percepção de que se tem vivido cada vez 

mais. Sem dúvida, a ciência tem buscado de forma constante aumentar o conhecimento 

sobre a vida humana e, assim, aumentar sua longevidade. O desenvolvimento de fármacos 

 
1 https://puublicas.wordpress.com/2013/05/22/brasil-mais-velho-populacao-da-terceira-idade-cresce-a-

cada-ano. 
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e tecnologias médicas permitem novos horizontes e criam uma nova etapa na vida dos 

seres humanos. 

Na maior parte das nações, a lei estabelece que aos 65 anos de idade o indivíduo 

obtém o benefício da aposentadoria e a sociedade passa a enxergá-los como pertencentes 

ao grupo da terceira idade (OLIVEIRA, 1999). Kalache e Gray (1985, p. 1279) asseveram 

sobre o crescimento do número de idosos em “O aumento é sem precedentes. Por 

exemplo, no Brasil, o aumento da população idosa será da ordem de 15 vezes, entre 1950 

e 2025, enquanto o da população como um todo será de não mais que cinco vezes no 

mesmo período”. O envelhecimento leva o indivíduo a um processo contínuo e 

irreversível de alterações em seu organismo, com mudanças físicas, psicológicas e 

também sociais.  O tempo livre para a terceira idade deixa de representar isolamento e 

solidão para tornar-se o tempo de relacionamentos e autonomia. 

As atividades de lazer constituem ação importante para esse público, como um 

elemento fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos que 

ultrapassam os 60 anos (FROMER; VIEIRA, 2003). Com isso, as atividades de lazer vêm 

desenvolvendo papel fundamental na vida do idoso, na promoção do bem-estar e agindo 

de forma positiva na qualidade de vida desse indivíduo. 

Mesmo com todas as dificuldades diárias, os idosos não abrem mão de vivenciar 

atividades de lazer, pois se constituem em um tempo privilegiado para obtenção de bem-

estar, além de possibilitar a esta população se manterem mais ativos e saudáveis 

fisicamente, psicologicamente e socialmente (SOUZA, 2006). Martins Júnior (2005) traz 

acertada discussão sobre o lazer quando afirma que usufruir do tempo livre com 

atividades de lazer, na terceira idade, motiva a formação de novos relacionamentos e uma 

visão diferente sobre o próprio envelhecer, melhorando a autoestima, se mostrando uma 

alternativa real para o aprimoramento da qualidade de vida e equilíbrio das pessoas com 

mais de sessenta anos.  

Além do turismo, esportes individuais ou em equipe, atividades ao ar livre, 

música, dança, atividades individuais, sociais ou culturais podem ser classificados como 

lazer proporcionando um bem-estar físico e emocional. O lazer é importante durante toda 

a vida, mas principalmente para as pessoas de idade avançada, pois apresenta-se como 

um valioso aliado no tratamento dos problemas típicos desta etapa da vida.  De acordo 

com Ashton, Cabral, Santos e Kroetz (2015, p. 562) é importante salientar a abrangência 

do turismo, a partir de  “atividades prazerosas e lúdicas como passeios e visitações 

interativos no destino, promovendo a participação e a inclusão e que conferem 
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sentimentos positivos importantes para essa faixa etária”. 

O lazer é, na verdade, o tempo livre que o indivíduo pode usar da forma que 

desejar, desde que esse tempo resulte satisfação e felicidade. O mercado por sua vez 

utiliza o termo para induzir o indivíduo a consumir o que a ele puder ser associado, como 

o turismo, por exemplo. Segundo Fromer e Vieira (2003) é importante entender a relação 

do idoso, enquanto cidadão e consumidor, com o turismo (fenômeno empresarial e 

social), para apontar novos caminhos e investimentos em produtos para a terceira idade, 

com criatividade e sensibilidade para trabalhar suas especificidades. 

As atividades turístico-recreativas desenvolvidas especificamente para esse 

segmento, contribuem para a integração social, a melhora da autoestima e de aspectos 

emocionais e psíquicos em geral. De acordo com Ashton, Cabral, Santos e Kroetz (2015) 

o turismo, revelou a população idosa como um nicho importante não apenas de estudo, 

mas de efetividade em relação à possibilidade real de melhora na qualidade de vida, pois 

a partir de uma maior expectativa média de vida, com qualidade, ambos parecem se 

relacionar em perfeita simbiose. Portanto, o turismo e o envelhecimento demonstram 

benefícios mútuos. 

O turismo, apesar de ainda oferecer poucos produtos ao segmento terceira idade, 

é um dos setores com maiores possibilidades de explorar essa nova classe de consumidor. 

São consumidores que se sentem atraídos por viagens e lazeres de modo geral.  De acordo 

com Fromer e Vieira (2003, p. 49)  o “ perfil psicossocial e de consumo aponta para 

indivíduos interessados e bem-dispostos (física e mentalmente) para vivenciar novas 

experiências e adquirir conhecimentos. Valorizam, especialmente, o bem-estar e a 

satisfação pessoal [...]”. 

Soma-se a isso o fato desse grupo ter muito mais tempo livre e a possibilidade de 

não ficar preso aos períodos de férias do trabalho ou dos filhos. Como explica Bacal 

(1992), a sazonalidade  é fator extremamente importante  no turismo, ou seja, é um 

gargalo que incide diretamente em hospedagens, transporte, infraestrutura e na qualidade 

da oferta  de turismo. Bacal (2003) alerta ainda sobre a necessidade de se criar estratégias 

que possam minorar os efeitos do descompasso entre os fluxos turísticos nas altas e baixas 

estações e portanto a terceira idade  por ter tempo livre é fator importante que pode 

minimizar essa questão. 

Segundo Fromer e Vieira (2003), é correto o entendimento de que o ingresso na 

terceira idade, em especial quando vem acompanhado da aposentadoria, implica em uma 

mudança significativa no dia-a-dia e na própria concepção de vida dos indivíduos. É 
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também uma oportunidade para reexaminar os próprios conceitos e posicionamentos, 

para buscar novos horizontes e objetivos de vida para se beneficiar mais intensamente 

das possibilidades e alternativas que ainda estão por vir.  

Dados do Ministério do Turismo (2017) sinalizam que brasileiros com idade 

acima de 60 anos fizeram ao menos 18 milhões de viagens somente no ano de 2015. O 

total cresceu 11% em quatro anos. O número de idosos dispostos a viajar pelos próximos 

seis meses soma 32%. Por outro lado, a intenção dos turistas de até 35 anos caiu para 

22% (MTUR, 2017). E conforme Silva (2002), o turismo pode ser uma excelente 

oportunidade positiva para saúde psíquica, física, relacional deste público, fora o aumento 

de empregos no setor turístico. 

Para Fromer e Vieira (2003), é importante observar que o turista da terceira idade 

não viaja apenas por ter tempo livre, mas também por  prazer, contemplação, participação 

social, experiências diferenciadas, autoconhecimento, elevação de autoestima e  

realização pessoal. É sensato, portanto, entender que a atividade turística, de modo geral, 

tem efeito positivo e importante na melhoria de qualidade de vida de todos os indivíduos, 

mas, em especial, para aqueles do grupo geralmente designado terceira idade. 

Com o acúmulo de tarefas e obrigações, mesmo na terceira idade, fase da vida 

comumente mais amena, as pessoas ainda têm muitas fontes de estresse como a violência, 

a poluição das cidades, as relações sociais com a família e com os amigos. O turismo é 

uma excelente maneira de diminuir o estresse e tirar as pessoas das atribuições diárias, 

quebrando a rotina ao se afastarem, mesmo que por breve período, de deveres e 

obrigações. Uma viagem tem o potencial de fazer o viajante se voltar para si e refletir 

sobre a própria vida, deixando a rotina, mesmo que por pouco tempo. 

Delboni (1997) e Lipp (2000) propõem possibilidades práticas de mudança do 

comportamento habitual para desvencilhar-se das tensões relacionadas ao estresse e evitá-

lo. Tais autores sugerem o lazer, as viagens, novas amizades, o abstrair-se. Viajar traz, 

portanto, benefícios para a saúde emocional, uma vez que propicia sensações positivas 

que se traduzem em autoconfiança e autoestima, dois aspectos fundamentais na 

manutenção da saúde emocional dos idosos. 

Segundo Ashton et al. (2015, p. 555), a viagem pode permitir interação com os 

locais, com as pessoas  nativas, “retirando da mente lembranças e sentimentos 

desagradáveis que possam estar presentes no cotidiano”. Ja Sousa (2007) afirma que 

viajar também beneficia a saúde física e mental, pois remete à realização de atividades 

físicas, tais como caminhadas e atividades ao ar livre, diretamente ligadas a questões 
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como flexibilidade, força muscular, consciência corporal e mobilidade. O passeio 

turístico é uma atividade indicada para melhoria da qualidade de vida de indivíduos da 

terceira idades por propiciar experiências diferentes do dia a dia e por demandar o 

envolvimento de mente e corpo, estimular o interesse pelo que é novo e pelo aprendizado, 

expandido a socialização e à inserção na comunidade em geral (ESPERANÇA et al., 

2012). 

Ainda, segundo Rocha e Glima (2000), entre os instrumentos disponíveis para o 

tratamento do stress também estão as técnicas de relaxamento, alimentação adequada, 

exercícios físicos regulares, repouso e sono apropriado às necessidades individuais. Ou 

seja, as atividades turísticas são uma dentre as opções que o idoso possui para apreciar 

sua vida, seu lazer, e disponibilizar seu tempo para uma atividade que lhe de prazer e 

satisfação. 

Estudos de Trentini et al. (2005) e Oliveira, Gomes, Oliveira (2006) sobre 

depressão revelaram que atividades físicas, de lazer e o relacionar-se com outras pessoas 

são importantes no tratamento e na prevenção da depressão associados ao tratamento 

medicamentoso. A interação social junto a exercícios físicos promove modificações 

fisiológicas e metabólicas nos praticantes (CORAZZA 2005). Como argumenta Bee 

(1997) o exercício físico também auxilia a preservação de maiores níveis de desempenho 

cognitivo entre os idosos. Aqueles indivíduos que são possuidores de incapacitações que 

os impossibilitam de se exercitar regularmente, apresentam maior tendência a apresentar 

declínio mais precoce ou mais rápido, em várias funções mentais.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2006), a prática das atividades físicas 

tem sido consistentemente associada beneficamente para a manutenção da 

funcionalidade, reduzindo os efeitos deletérios ocasionados pelo envelhecimento. Ajuda 

na socialização pois, com o tempo, é possível conhecer gente nova e diferente, o que é 

sempre bom para estimular a capacidade de se relacionar. Isso é notadamente importante 

para o grupo da terceira idade, já que está mais sujeito a sofrer com depressão ou 

isolamento social. Conforme Ashton et al. (2015) o trato com outras pessoas e com 

atividades afins, pode viabilizar  novas sociabilidades a partir de amizades e 

relacionamento amorosos que poderão transcender a duração do passeio.  

Segundo Pereira, Correa, Soares e Dias (2016), alguns estudos apontam, como 

resultado, um maior comprometimento do indivíduo até mesmo na adesão à terapêutica 

e no controle de doenças crônicas, redução de  estresse e redução de internações. Há que 

se notar, portanto, que os problemas inerentes à terceira idade não podem ser considerados 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1055



apenas pelo prisma da medicina avançada. É fundamental ter em conta, principalmente, 

a demanda por novas vivências que tragam realização, satisfação, prazer e integração com 

novas pessoas por meio de atividades culturais, sociais e turísticas. 

A despeito de pessoas idosas, na maior parte das vezes aposentadas, estas não 

sofrem mais as limitações impostas pela época de atividade no trabalho, apesar de ainda 

terem seus  afazeres domésticos, cuidados dos filhos e netos. Para Dumazidier (1976) é 

indiscutível que esse grupo desfruta de uma porção maior de tempo livre, mais do que  

outros segmentos sociais.  

De acordo com dados do Ministério do Turismo (2017), em parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas, por meio de relatório intitulado Sondagem do Consumidor — 

Intenção de viagem, 16% dos brasileiros com mais de 60 anos tinham intenção de viajar 

em novembro do mesmo ano. A expectativa de vida ativa está aumentando também no 

Brasil e, como consequência, mais pessoas idosas estão aptas a aderir ao lazer ativo e por 

maior período de tempo durante a terceira idade. Para Valadares (2013) esse aumento  na 

expectativa de vida trará alterações no mercado consumidor de forma geral e, portanto, 

nas atividades turísticas.  

Fromer e Vieira (2003) os dados institucionais mostram que  não se deve 

desprezar o potencial turístico para idosos, porém ao mesmo tempo não significa tutelá-

los como grupo excepcional ou de privilegiados. Segundo Santos e Bertoldi (2012), ao se 

considerar a terceira idade como fase promissora para o desenvolvimento do turismo, os 

gestores responsáveis por satisfazer a esse público, antes de pensarem em 

disponibilizarem produtos e serviços, precisarão conhecer as características, os 

comportamentos, as necessidades, deste público para que possam entender as exigências 

e tendências características deste segmento do turismo. 

Nessa direção “para que os idosos possam viver mais e de forma mais proveitosa, 

muitas mudanças de caráter providencial devem ser tomadas pelo setor público, bem 

como pelo setor privado” (LIZ ,RUSCHMANN, VERDINELLI, 2011, p. 6). Como 

afirmam Liz, Ruschmann e Verdinelli, (2011), o turismo para a terceira idade, deve ser 

capaz de proporcionar entretenimento, lazer e conhecimento, favorecendo também as 

interações sociais e a conquista de novas amizades minorando a solidão e 

consequentemente enriquecendo a qualidade de vida dessas pessoas. 

Conforme Weinstein (1995, p.17): “Possuir produtos e serviços de alta qualidade 

apenas não é o suficiente. As empresas devem satisfazer consumidores distintos que 

podem escolher a partir de muitas ofertas de produto, no mercado global”. Dessa forma, 
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para obter uma boa performance no mercado, a estratégica das empresas deverá ser o foco 

na eficiência, na identificação e análise do potencial do  cliente.  Martins Júnior (2005) 

afirma que o turismo estimula a competição no setor. Provavelmente, alguns empresários 

do setor turístico ainda não avaliem os idosos como um grupo consumidor atraente por 

vincularem a terceira idade a uma fase de debilidade física e de dependência financeira. 

Porém, segundo Fromer e Vieira (2003), o potencial desse público para desfrutar as 

viagens e lazeres de maneira geral é significativamente importante.  

De acordo com Nascimento e Santos (2016) o idoso tem algumas particularidades 

no que diz respeito à fisiologia dos sentidos e à imunidade e portanto  suscitado o 

“Turismo da Terceira Idade”. Isso influencia diretamente suas percepções e a maneira 

com que tomam decisões ao consumir (OMOHUNDRO, 2004). Por esse motivo, o idoso 

precisa de um atendimento particularizado. Precisa de um ambiente harmonioso e 

hospitaleiro. Uma atmosfera de sutileza e gentileza, que atenda às suas expectativas. 

Nesse sentido Fromer e Vieira (2003, p. 52)  afirmam que “Cabe lembrar que pesquisa, 

dedicação e investimento também são exigências na elaboração de produtos turísticos 

dirigidos a outros tipos de públicos, independentemente de suas características etárias 

psicossociais e econômicas: crianças, adolescentes, singles etc.”. 

Como explica Silva et al. (2008), o turismo, é uma atividade econômica que 

impulsiona inúmeros setores na produção de bens e serviços, envolvendo o trabalho de 

diversas categorias de profissionais e reúne dezenas de tipos de organizações que 

compõem e se somam ao produto turístico. São hotéis, restaurantes, centros de 

entretenimento e cultura, centros de reuniões, empresas de serviço receptivo, 

transportadoras, operadoras e agências de viagens. Nesse contexto, percebe-se o 

crescimento do segmento turístico da terceira idade, constituído por milhões de 

consumidores de diversas áreas, inclusive as do mercado turístico. 

Silva et. al. (2008) afirmam que o tempo de vida cada vez maior, aliado ao 

desenvolvimento da economia mundial e ao desejo de viajar, podendo significar um 

enorme impulso para o desenvolvimento da atividade turística. O turismo, seja entendido 

como fenômeno econômico ou sociocultural será, sem dúvida, impactado positivamente 

em suas questões relativas à sazonalidade e por essa nova força consumidora que, em sua 

maioria, é composta por pessoas com tempo para viajar durante todo o ano. 

 

A TERCEIRA IDADE COMO SEGMENTO DE MERCADO 
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A atividade turística, como negócio ou como fenômeno social e cultural, vem 

sendo afetada pelos reflexos da terceira idade. De acordo com a pesquisa Estilo de Vida 

e Consumo da Terceira Idade (CNDL; SPC Brasil, 2018), muitos dos idosos brasileiros 

gastam hoje mais com o que gostam do que com aquilo que é considerado essencial. 

Dentre seus principais desejos de compra, por exemplo, estão roupas, calçados e viagens. 

O turista que busca o bem-estar, tem a saúde como consequência de seu estilo de 

viver. Para ele é natural viver saudável e entende que serviços de spas e clubes de saúde 

se traduzem em prevenção de doenças e problemas psicossomáticos.  Como demonstra 

Moletta (2000)  a  visão é preventiva e abrangente. Uma maior quantidade de tempo 

disponível livre deixa de ser um período de improdutivo para se tornar parte das demandas 

da sociedade industrial. Um período onde não se trabalha não significa, necessariamente, 

que seja um período onde não se consuma. 

Segundo o Ministério do Turismo (2015), o turismo da terceira idade é aquele 

destinado à melhoria da qualidade de vida destas pessoas e, por sua vez, auxilia nos 

problemas referentes à sazonalidade do turismo, estimulando o desenvolvimento de 

novos roteiros e atrações turísticas. Nesse entendimento, vislumbra-se o crescimento do 

segmento turístico da melhor idade, público que representa milhões de consumidores em 

diversos níveis. Nesse sentido, é pertinente abordar a forma pela qual o indivíduo de 

terceira idade é compreendido, como cidadão e consumidor, pelo turismo. 

Silva et al. (2008, p. 3) assinalam a importância em indicar novos estímulos para 

os responsáveis do setor, atentando para a urgência de investimentos em produtos para 

esse público “O segmento da melhor idade assume o mercado de produtos e serviços 

turísticos que vai desde cruzeiros marítimos até ecoturismo, passando também por 

atividades tranquilas. Tudo adaptado para todos os gostos e possibilidades”. 

Para Oliveira (2001) atualmente as pessoas têm chegado à terceira idade cada vez 

mais com mais saúde e estão viajando mais. São atraídos por locais seguros, com belas 

paisagens e que não exigem muito esforço. As novas gerações dessa faixa etária 

apresentam características bastante distintas daquelas que surgiram duas décadas atrás 

(MARCELINO, 2002). Outro fator a se considerar é que, em muitas regiões a renda da 

população acima de 60 anos é superior à renda média brasileira, sendo o Sudeste a região 

que possui o maior envelhecimento do Brasil e onde as rendas desses segmentos são mais 

elevadas (IBGE, 2002). 

Segundo dados do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (2020), 

no que diz respeito à distribuição pelas faixas de renda, idosos são 17,44% dos 5% mais 
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ricos brasileiros e 1,67% dos 5% mais pobres brasileiros. A pesquisa demonstra que, os 

idosos estão mais presentes nas classes mais abastadas: 15,54% da classe AB e 13,07% 

da classe C possuem 65 anos ou mais de idade contra 1,4% deste grupo na Classe E. 

Assim como quaisquer outros consumidores, os brasileiros da terceira idade 

desejam um bom atendimento, bom preço e qualidade no produto ou serviço que 

pretendem adquirir. A grande maioria se declara independente ao tomar decisões de 

compra e se dispõe a gastar mais com itens pessoais do que em coisas essenciais (CNDL; 

SPC Brasil, 2018). Também reclamam de nem sempre encontrarem as melhores 

condições de consumo, seja pela dificuldade de encontrar serviços de entrega de 

determinados itens, seja por não terem disponíveis produtos específicos para essa faixa 

de idade. Relatam também dificuldade de ler rótulos com letras pequenas, por exemplo. 

Souza (2005) ratifica essa ideia ao afirmar que o envelhecimento teve seu conceito 

invertido, representando hoje a idade do lazer. Aposentadoria, de acordo com a autora, já 

não significa recolhimento e descanso, mas sim viagem e lazer. Para atender a esse 

consumidor em potencial, as empresas do setor podem se segmentar escolhendo o tipo de 

cliente a que se dedicar assim como o melhor produto a comercializar. A segmentação 

pode ser realizada por idade, renda, sexo, orientação sexual, se  é melhor focar em quem 

viaja sozinho ou com a família, se é mais interessante comercializar viagens pelo país ou 

exterior, dentre outros. 

Uma das formas de se conhecer o mercado e seus consumidores é 

a utilização do mix de marketing, ou 4 Ps do marketing, conceito ainda bastante atual 

proposto por Jerome McCarthy em 1960 e difundido por Philip Kotler. Esse mix é 

fundamental na criação de estratégias que objetivem agregar valor a um produto ou 

serviço diante de seus potenciais clientes, colocá-los de forma conveniente no mercado e 

promove-lo de maneira que desperte o desejo nos consumidores. Segundo esse modelo, 

os 4 Ps, princípios elementares de quaisquer estratégias de marketing, são definidos 

como: Produto, Preço, Praça e Promoção que, ao serem relacionados ao segmento 

nomeado como terceira idade, tema desse trabalho, burilados em sincronia, permitem que 

a marca/empresa alcance, de maneira mais eficiente, o público-alvo. 

O conceito de produto para Kotler (1998) assume que os consumidores 

favorecerão aqueles produtos que ofereçam mais qualidade, desempenho ou 

características inovadoras. Os profissionais de turismo, que pretendem explorar a fatia de 

mercado denominada terceira idade devem procurar conhecer os interesses característicos 

desse público, não só com relação aos destinos preferidos para as férias, por exemplo, 
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mas também no que diz respeito a acomodação, locomoção, segurança, limpeza, 

alimentação; recreação, entretenimento, atendimento, cortesia etc. As pessoas procuram 

produtos que prometem determinados benefícios. Até mesmo os vouchers com suas cores 

e informações devem ser trabalhadas em função dos desejos desses consumidores. 

Kotler (1998, p. 28) define produto como “algo que pode ser oferecido para 

satisfazer uma necessidade ou um desejo”. O preço é o único dos quatro p’s do marketing 

que produz receita, os outros elementos geram custos, sendo também um dos elementos 

mais flexíveis desse mix pelo fato de poder ser rapidamente alterado. O preço está 

diretamente relacionado ao volume de vendas do produto/serviço. Um aumento de preços 

pode reduzir a procura assim como uma queda pode influenciar na demanda. A pessoa 

incumbida desse departamento deve ser capaz de estabelecer um preço que seja 

competitivo junto à concorrência, ao mesmo tempo em que garante a sua própria 

sobrevivência no mercado (KOTLER, 1998). 

No caso do mercado turístico, locais de difícil acesso, por exemplo, podem 

justificar a cobrança de preços mais altos, baixa temporada ou grandes grupos de turistas 

condicionam menores preços. Para o consumidor, seja ele do grupo da terceira idade ou 

não, o preço deve oferecer a melhor relação custo e benefício. A praça ou canal de 

distribuição é a maneira pela qual o produto chega até o consumidor e, de acordo com 

Kotler (2003, p. 52) “quanto maior a quantidade de canais, maior o alcance de mercado 

da empresa e mais altos os indicativos de vendas. Quaisquer ou quantos sejam os canais 

utilizados pela empresa, é preciso integrá-los [...]”. Para Cobra (1992, p. 491) “a função 

básica de um canal de distribuição é escoar a produção de bens em geral, sejam bens de 

consumo, sejam bens industriais ou ainda serviços”. 

O encarregado por esse setor deve procurar conhecer os canais de informação e 

compras mais utilizados pelo grupo da terceira idade, a área geográfica que deverá ser 

coberta, e a logística necessária para apresentar o produto ou o serviço para que ele possa 

ser comprado e consumido. 

Enfim, o cliente necessita que a distribuição lhe seja conveniente. A promoção de 

vendas constitui-se em de um conjunto de instrumentos de incentivo, geralmente de curto 

prazo, que objetiva encorajar a compra de forma mais rápida e/ou em maior quantidade 

de produtos/serviços específicos pelo público consumidor. Para o consumidor da terceira 

idade, assim como para qualquer outro consumidor se torna, sem dúvida, um grande 

atrativo. Kotler (1998, p. 386) argumenta que “é necessário antes de mais nada estabelecer 

os objetivos da propaganda. Precisam estar apoiados em bastante conhecimento sobre o 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1060



mercado alvo e no próprio mix de marketing”. 

O mercado de turismo despertou para esse público consumidor ancorado também 

pelo Governo Federal através do extinto programa do Ministério do Turismo “Viaja Mais 

Melhor Idade”. O programa tinha como objetivos: fomentar a inclusão social de 

indivíduos com mais de 60 anos, consolidar e desenvolver atividades regionais, além de 

ser um modo de diminuir a sazonalidade típica do mercado turístico na baixa temporada 

(MTUR, 2015). Ainda, o Ministério do Turismo (2017) anunciou o fim do programa por 

considerar que as ações foram bem-sucedidas e que os objetivos foram alcançados. O 

programa foi lançado em 2007, tendo como resultado o aumento das taxas de ocupação 

dos serviços turísticos e, por consequência, a atenuação dos efeitos da sazonalidade no 

setor. Até sua finalização, em 2010, foram negociados cerca de 600 mil pacotes turísticos. 

Conforme ensina a cartilha "Marketing de Destinos Turísticos" publicada pelo 

Ministério do Turismo em 2015, os produtos e serviços turísticos apresentam as seguintes 

características: a) Intangibilidade: Não podem ser testados antes de serem comprados; b) 

Indivisibilidade: O produto é consumido e produzido simultaneamente; c) Variabilidade: 

A qualidade dos serviços depende de quem os proporciona e de quando, onde e como são 

proporcionados; d) Interdependência ou complementariedade: São necessários vários 

serviços para compor o produto turístico e e) Perecibilidade: Os serviços são perecíveis e 

não podem ser estocados para vendas ou uso futuro. 

O Turismo é considerado produto intangível por atender as necessidades mais 

variadas do indivíduo, como saúde, alegria, status, além de ser um serviço. Quando o 

turista se hospeda em um hotel não adquire o hotel em si, mas os benefícios que este hotel 

proporciona. Uma pousada ou um restaurante, enquanto negócio, apresenta desafios; já 

que não se pode esquecer que, de um lado existem as necessidades, os desejos e o 

consumo dos clientes, geralmente turistas, e do outro lado, acontece a produção turística, 

ou seja, a prestação de serviços visando a satisfação e o encantamento, muitas vezes, ao 

se realizar sonhos planejados e entregar experiências incríveis. 

Apesar do Turismo possuir uma indústria geradora de produtos turísticos, é 

importante não se ter sobre ele um olhar apenas econômico ou social, uma vez que ele 

tem impacto até mesmo sobre a saúde do indivíduo ao atender às necessidades mais 

diversas dos consumidores. Seus efeitos devem sempre ser encarados de modo holístico 

e humanizado. 

Shostack (1977) afirma que um serviço é uma experiência vivida e não pode ser 

armazenado e sim experimentado. O serviço se caracteriza por ser imaterial e não 
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tangível. Na mesma direção Berry (1980) define serviços como ações, esforços ou 

desempenhos oferecidos pelas empresas aos seus consumidores. No entendimento de 

Gronroos (2009) o serviço é um conjunto de variáveis mais ou menos intangível. 

A oferta turística é caracterizada por todos os bens e serviços disponibilizados aos 

turistas, por um dado preço e um determinado período de tempo conforme Lohmann e 

Netto, (2008), Lage e Milone, (2000a). Segundo Oliveira (2001) o mercado turístico é 

tudo aquilo que pode preencher o tempo dos turistas no lugar de visitação. Este último 

autor salienta ainda que o ganho que a economia local pode obter equivale diretamente à 

sua competência para ocupar o tempo livre dos turistas. Ou seja, quanto maior for esta 

competência, maiores serão os lucros para mercado do lugar. 

Richers (1984, p.46) traz que “Nenhuma faceta do marketing mereceu, até hoje, 

tanta atenção pela pesquisa científica quanto o comportamento do consumidor”. De 

acordo com Kotler e Keller (2006), satisfação é a sensação de prazer ou decepção 

resultante da comparação entre o desempenho (ou resultado) percebido de um produto e 

as expectativas do comprador. Essa satisfação pode ser determinante para o sucesso das 

empresas. 

As emoções integram o fenômeno do consumo, sendo parte também do ato da 

compra e induz as escolhas dos consumidores e as idiossincrasias pós-compra.  Hosany 

(2015) afirma que as vivências são também uma das principais integrantes das 

experiências turísticas, podendo influenciar as escolhas e decisões de compra de serviços 

turísticos a serem relembradas antes, durante depois da viagem. 

A predisposição natural dos turistas é a de evidenciar as experiências positivas nas 

recordações de viagens. Mitchell et al. (1997) argumenta que isso se deve ao que se 

costuma rotular, em inglês, de “the rosyview”, isto é, uma visão cor-de-rosa das coisas. 

Quando vivenciam a experiência em si, as pessoas estão mais suscetíveis à uma miríade 

de detalhes e sensações e, por esse motivo, desviam a atenção do principal. Dessa forma 

elas não se dão conta dos eventos centrais enquanto eles ocorrem, apenas após a viagem 

serão capazes de uma avaliação correta dos acontecimentos. 

Porém nem sempre as experiências são positivas em viagens, já que problemas 

podem ocorrer, originando emoções negativas. De acordo com Del Bosque e San Martin 

(2008), em turismo, os indivíduos podem experimentar emoções positivas ou não durante 

a estadia devido aos inúmeros contatos com os recursos do lugar. 

Fora isso, os sentimentos despertados enquanto o produto está sendo consumido, 

deixam rastros de afetividade na memória, que são acessados durante a avaliação da 
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satisfação. (COHEN; ARENI,1991). Dessa maneira, as emoções servem para a aferição 

do nível de satisfação. Kim, Woo e Uysal (2015), ao estudarem a experiência turística e 

qualidade de vida entre os turistas da terceira idade verificaram que quanto maior a 

intensidade do envolvimento maior a percepção do valor e do sentimento de satisfação 

com a própria existência, demonstrando aí uma associação positiva entre a satisfação e 

lazer com a qualidade de vida de modo geral nesse segmento. 

Portanto, as experiências e atividades turísticas podem afetar de maneira positiva 

a vida, seja no âmbito familiar, social, do lazer ou da cultura. (UYSAL et al., 2016). Dessa 

forma, é primordial que os empresários do setor foquem cada vez mais na qualidade das     

experiências turísticas do grupo da terceira idade (KIM; WOO; UYSAL, 2015). A partir 

da premissa de que as futuras gerações de idosos deverão possuir um maior grau de 

escolaridade e, por associação, maior renda, esse é sem dúvida um mercado que deverá 

continuar promissor (MELLO; DE LIZ; VERDINELLI, 2015). 

 

TERCEIRA IDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO E SAÚDE 

 

Conforme mencionado anteriormente, o Estatuto do Idoso é uma Lei Federal (lei 

n. 10.741, de 1º de outubro de 2003). Uma Lei Orgânica do Estado Brasileiro que tem por 

objetivo regulamentar os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos que vivem no país. O documento, que está vigente desde janeiro de 

2004, veio expandir direitos previstos em outra Lei Federal (lei n.8842, de 04 janeiro de 

1994) e também na Constituição Federal de 1988 se firmando como instrumento 

importante na defesa da cidadania dos cidadãos e cidadãs da terceira idade. 

De acordo com o artigo 20 do Estatuto do Idoso, “o idoso tem direito à educação, 

cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua 

particular condição de idade” (BRASIL, 2003, p. 19).  São 118 artigos onde são 

considerados aspectos elementares, desde garantias prioritárias, até questões relativas à 

transporte, direitos à liberdade, ao respeito, e à vida. Especifica também as atribuições 

das entidades de atendimento à categoria no que diz respeito à  educação, cultura, esporte 

e lazer, às questões dos direitos à saúde por meio do SUS, sobre a garantia à alimentação, 

a previdência social, sobre os crimes a que estão sujeitos e assuntos relativos a  habitação, 

tanto por parte do Estado, como da sociedade. 

As políticas voltadas para a promoção, proteção e defesa dos direitos das pessoas 

idosas são transversais a várias áreas de governo. Publicado em 2006, o Pacto pela Saúde, 
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na Portaria nº 399GM, traz no seu artigo 2º a aprovação das Diretrizes Operacionais do 

Pacto pela Saúde Consolidação do SUS, contemplando três tópicos em seu anexo II: 

Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Ainda em 2006, a Política Nacional da 

Saúde do Idoso é atualizada pela Portaria n° 2.528, atualizando-a ao reconhecer que a 

população idosa tem suas peculiaridades e, para viabilizar ações de promoção da saúde, 

é indispensável conhecê-las e definir ações dirigidas às mesmas. A portaria tem como 

meta final garantir a “atenção à saúde adequada e digna para os idosos e idosas 

brasileiras” e incentivar a formulação de estratégias para a promoção da saúde (BRASIL, 

2006). 

De acordo com Teixeira (2002) as políticas públicas emergem de uma conjuntura 

social, de debates entre correntes de grupos econômicos e políticos, mediações, classes 

sociais e outras forças da sociedade civil. A soma desses atos estabelece o que se 

compreende como políticas públicas. As políticas públicas influenciam diretamente no 

dia a dia da população propiciando melhor qualidade, oportunidades e uma maior 

participação social.  A efetivação de políticas públicas objetiva o desenvolvimento 

econômico, social e cultural de uma cidade, Estado ou país. As reivindicações da 

sociedade chegam aos dirigentes públicos através da chamada Sociedade Civil 

Organizada. 

A missão institucional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

desde a sua fundação em 1936, durante o Governo Getúlio Vargas é “Retratar o Brasil 

com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da 

cidadania”.  O IBGE (2020) traz que sua missão  “identifica e analisa o território, conta a 

população, mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas, 

revelando ainda como elas vivem”. O censo realizado em 2000, pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) concluiu que as pessoas viverão a maior parte de suas 

vidas, não mais como jovens ou adultos, mas no período de tempo que se convencionou 

chamar de terceira idade. Nesse sentido Carvalho, Leal e Araújo (2012, p. 1) afirmam: 

“Devido à melhoria na qualidade de vida e aos avanços médicos e tecnológicos, as 

pessoas têm vivido mais, e esse crescimento gerou um forte segmento de mercado”.  

Uma das políticas do Governo que obteve relativo sucesso foi o Viaja Mais 

Melhor Idade, iniciativa do Ministério do Turismo para proporcionar a idosos, 

aposentados e pensionistas a oportunidade de viajar pelo Brasil, ao mesmo tempo em que 

fortalecia o turismo interno. Este público, que tem como uma de suas características a 

possibilidade de tirar férias em períodos de baixa ocupação, pode minimizar um grande 
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problema do setor turístico: a sazonalidade. Com isso, confere-se maior competitividade 

ao setor. Em sua primeira edição (2007-2010), tal programa negociou em torno de 600 

mil pacotes turísticos, envolvendo mais de R$ 531 milhões em receitas. Já na segunda 

edição, encerrada em 2016, o programa ofereceu mais de 500 ofertas para 95 destinos 

brasileiros (MTUR, 2016). 

O próprio site do Ministério do Turismo informa que os objetivos foram 

alcançados pois, atualmente, “as empresas e os prestadores de serviços dispõem de canais 

de distribuição, ofertas de produtos e serviços turísticos diferenciados, bem como 

benefícios de maneira prática e ágil aos turistas brasileiros com mais de 60 anos” (MTUR, 

2013). Consultando-se informações nessa página do Ministério do Turismo, pode-se 

constatar que, em relação ao primeiro ano, os anos subsequentes tiveram um aumento 

expressivo dos destinos emissores e receptores. Conforme Carvalho e Silva (2014), no 

ano de 2010, por exemplo, houve aumento significativo dos destinos emissores e 

estabilidade dos destinos receptores em relação ao ano anterior. A terceira idade é um 

segmento importantíssimo do mercado consumidor turístico. Como assinalam Carvalho 

e Silva (2014) a questão da renda das aposentadorias tem incidência direta nessa questão. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS EM TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19 

 

A sazonalidade turística é fenômeno conhecido e, de certo modo, previsível pelo 

mercado turístico. Ela representa as variações da demanda, que se repetem de forma 

padronizada em um determinado período de tempo. Estas interferem, positiva ou 

negativamente, no fluxo de caixa das empresas. O que não poderia ser previsto são as 

mudanças radicais provocadas em todo o mundo pela Covid-19. 

Dentre as iniciativas tomadas pelo Governo Federal, através do Ministério do 

Turismo, após provocado por entidades ligadas ao trade turístico, foi o lançamento da 

campanha publicitária “Não cancele, REMARQUE”. Lançada em abril de 2020, a 

campanha orienta os turistas sobre a importância de não cancelar as viagens e pacotes 

turísticos durante a atual pandemia e incentiva o adiamento da reserva com a pousada, 

hotel, cia aérea, ou seja, para remanejar o passeio,  a fim de reforçar a manutenção de 

negócios e postos de trabalho na área, conforme o MTur (2020)  “Nesse momento, o 

turismo brasileiro precisa do seu apoio. Quando você desiste de cancelar e remarca sua 

viagem, ajuda o país e milhões de brasileiros que dependem do nosso turismo para viver”.  
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O MTUR também viabilizou empréstimos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), 

além de ter facilitado a destinação de R$ 381 milhões para financiamentos novos. Junto 

ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o órgão elaborou ainda a medida provisória 

Medida Provisória nº 948, de 8 de abril de 2020 que dispõe sobre o cancelamento de 

serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de 

calamidade  

Grupo com maior risco de mortalidade devido à pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19), os idosos necessitam de políticas públicas e ações diferenciadas para evitar 

o risco infecção pela doença. Conforme a OMS (2020) são os idosos os mais afetados 

com a pandemia do Coronavírus. São eles as maiores vítimas e os que mais precisam de 

cuidados. Infelizmente a única maneira segura de proteção é evitar o contato com outras 

pessoas. Desse modo, muitas pessoas idosas que vivem sozinhas  não estão recebendo 

visitas em suas casas e, portanto,  isolando-se cada vez mais. Conforme alerta a FIOCRUZ 

(2020) o isolamento pode desencadear a sensação de solidão e abandono, trazendo 

preocupação com a saúde mental das pessoas do grupo da terceira idade.  

Segundo Zwielewski et. al. (2020), a principal medida aplicada pelos países 

afetados foi a quarentena, que é a separação e a limitação do deslocamento de pessoas 

que tenham sido potencialmente expostas ao contágio de uma determinada doença, com 

a intenção de diminuir o risco de infectarem outros indivíduos. A quarentena é diferente 

de isolamento, pois a mesma ocorre quando indivíduos infectados e confirmados para 

determinada doença são isolados com o objetivo de evitar a contaminação trazendo 

sensação desagradável, desconfortável ou dolorosa, até mesmo pelos familiares. 

No momento de pandemia causado pelo vírus da covid-19, viajar que consiste 

num benefício ao bem estar individual é uma prática ameaçada por risco de contaminação. 

A situação toma proporções que fogem do controle pessoal e as medidas para contenção 

viram de caráter público. No entanto, o Brasil é um país que, no momento está 

politicamente dividido e esta divisão influencia o comportamento das pessoas frente ao 

problema de saúde pública. Aglomerações e demais recomendações dadas pelos 

organismos oficiais são burlados, o que dificulta os planos de flexibilização que o poder 

público venha a fazer. 

Como o turismo depende de outros setores para seu funcionamento, padece 

financeiramente com tais perdas e com os setores que compõem a atividade turística os 

efeitos do impacto econômico negativo são sentidos rapidamente. No entanto, entre a 

necessidade de manter os setores econômicos em funcionamento e a necessidade de 
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preservação da saúde coletiva há uma grande discussão que divide opiniões. De forma 

empírica, é possível observar a perspectiva do cidadão brasileiro no enfrentamento da 

pandemia. Tal cenário traz o confinamento de famílias, o sentimento de perda da 

liberdade, solidão, tédio, incertezas quanto ao futuro, suicídios, ataques de pânico e raiva. 

Como enfrentamento, segundo Schmidt et. al. (2020), no Brasil, em 26 de março de 2020, 

foi publicada a Resolução CFP nº 4/2020, que regulamenta a prestação de serviço 

psicológicos por meios de tecnologia da informação e da comunicação.  A Resolução 

CFP nº 4/2020 autoriza a prestação de serviços psicológicos por meios de tecnologia da 

informação e da comunicação a pessoas e grupos em situação de urgência, emergência e 

desastre, bem como de violação de direitos ou violência, buscando minimizar os impactos 

psicológicos diante da COVID-19. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve origem a partir da observação de que a atividade turística 

possibilita praticamente tudo o que os profissionais da saúde aconselham para a promoção 

e manutenção da qualidade de vida, particularmente, daqueles indivíduos do chamado 

grupo da terceira idade. Na busca por documentos que pudessem confirmar essa hipótese, 

necessariamente nos deparamos com números sobre a quantidade cada vez maior de 

idosos no mundo, sua melhor formação e nível cultural em relação às gerações anteriores, 

levando sempre em consideração uma maior exigência por melhor qualidade de 

atendimento e serviços. 

Esse novo perfil do idoso, já percebido pelo mercado turístico influencia na 

criação de promoções, benefícios e serviços exclusivos que possam atender a essa 

demanda. Muitos sites dedicados a esse segmento associam a atividade do turismo/lazer 

a benefícios para a saúde física e mental, à maior possibilidade de socialização, dentre 

outras, o que foi constatado pelos documentos levantados, principalmente no que tange 

ao fator mental/emocional. 

A pesquisa também demonstrou que o governo tem se ocupado com esse 

segmento através da criação de políticas de amparo e proteção, como no caso do "Estatuto 

do Idoso", e do implemento de programas de incentivo ao consumo do turismo através 

do Sistema "S" (SESC, SESI, SENAI, SEBRAE) e  do programa Viaja Mais e Melhor, 

hoje extinto, mas que aqueceu o mercado turístico de 2007 a 2010 e de 2013 a 2016,  

minorando os efeitos da sazonalidade no setor. 
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Contatou-se que existe pouca literatura que trate dos efeitos benéficos da atividade 

turística na saúde, bem-estar e qualidade de vida da população da terceira idade. 

Geralmente o foco é no potencial de consumo do idoso. Dessa maneira é possível que o 

resultado alcançado por esse trabalho possa contribuir de alguma forma para futuras 

pesquisas sobre o assunto. 

Outra limitação, sem dúvida, foi a paralisação quase que total do mercado de 

turismo em 2020 como um todo, devido à Covid-19; que desestruturou toda a sociedade 

mundial impossibilitando ainda prognósticos e perspectivas. As conclusões obtidas por 

esse trabalho sugerem claramente que o lazer necessita ser ponderado quando se pensa na 

saúde física, mental e emocional dos idosos. 
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CAPÍTULO 65 
 

TRANSFORMAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE O 
DIREITO DOS IDOSOS NO BRASIL 

 
Maiara Motta, Juliana De Sousa Gouvêa Russo, Flávia Piva Almeida 
Leite e Kelly Cristina Canela 

 
RESUMO: O Brasil tem tomado ações para possibilitar a proteção e a garantia 
dos direitos do idoso. Além dos direitos e garantias previstos na Constituição 
Federal, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso estabeleceram a 
obrigação da família, da sociedade e do Estado de assegurar os direitos aos 
idosos. Além das atividades legiferantes, a Administração Pública tem se 
ocupado com a implementação de políticas públicas. No Judiciário, o idoso 
tem sua vulnerabilidade reconhecida. Contudo, grandes desafios ainda 
existem para o gestor público, especialmente em face das variadas velhices 
existentes no Brasil, produzidas a partir de indivíduos pertencentes a 
diferentes condições familiares, de saúde, sócio-econômicas e afetivas. 
Visando analisar as principais garantias previstas no ordenamento jurídico 
brasileiro, serão estudados os conceitos de Direitos Humanos e Direitos 
Fundamentais para se compreender o contexto de proteção aos idosos. 
Posteriormente, analisam-se a Constituição Federal e leis especiais sobre 
idosos, apresentando julgados de Tribunais superiores para analisar de como 
ocorre a defesa dessas garantias na prática. Para isso, realiza-se o presente 
trabalho com emprego do raciocínio dedutivo pelas vertentes jurídico-
compreensiva e jurídico-sociológica, com pesquisa qualitativa de revisão 
bibliográfica. 
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INTRODUÇÃO 

Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, as definições legais 

nacionais de pessoa idosa adotam o critério etário. Assim, são consideradas idosas as 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (art. 2º da Política Nacional do Idoso - PNI 

- e art. 1º do Estatuto do Idoso).  

O presente trabalho tem por objetivo geral analisar em que contexto se insere a 

proteção aos idosos na legislação brasileira. Por isso, serão analisados os conceitos de 

direitos humanos e direitos fundamentais para que se possa compreender a velhice como 

direito fundamental. Assim, serão analisados artigos da Constituição, do Código de 

Defesa do Consumidor e de leis especiais, notadamente a Política Nacional do Idoso 

(PNI) e o Estatuto do Idoso. Como objetivos específicos, serão apresentados julgados 

para se ponderar como as previsões normativas são aplicadas na prática. 

 

METODOLOGIA 

Como ferramentas metodológicas, utiliza-se o raciocínio dedutivo (segundo o 

qual a partida de premissas verdadeiras deve levar a uma conclusão igualmente 

verdadeira) para realizar uma pesquisa de tipo jurídico-compreensivo, ao decompor “um 

problema jurídico em seus diversos aspectos, relações e níveis” (GUSTIN; DIAS, 2010, 

p. 28), e jurídico-sociológico por compreender o fenômeno jurídico no contexto social, 

preocupando-se especialmente com a realização concreta das previsões normativas.  

Trata-se de pesquisa qualitativa realizada por meio de revisão bibliográfica, a qual 

“[...] visa conhecer e analisar as contribuições teóricas fundamentais sobre um tema ou 

problema, o que faz dela um instrumento indispensável para qualquer tipo de pesquisa” 

(HENRIQUES; MEDEIROS, 2017, p. 106). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O conteúdo dos direitos humanos versa sobre o reconhecimento e a proteção de 

direitos naturais inerentes a todos os humanos. As primeiras regulamentações ocorreram 

em 1776 com a Declaração de Direitos da Virgínia e em 1789 com a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão.  

Atualmente, reconhece-se também a importância da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948. Embora seja uma recomendação da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, sem força vinculante, esse documento tem grande relevância 
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internacional. Conforme Bobbio, “a Declaração Universal representa a consciência 

histórica que a humanidade tem dos próprios valores fundamentais na segunda metade do 

século XX. É uma síntese do passado e uma inspiração para o futuro: mas suas tábuas não 

foram gravadas de uma vez para sempre” (BOBBIO, 2004, p. 20-21). 

Por isso, falar de Direitos Humanos significa compreender que as conquistas 

obtidas não são permanentes e costumam ocorrer em diferentes períodos, a depender do 

contexto histórico, político, social e cultural. Segundo a definição de Ramos, 

 

Os direitos humanos são uma construção histórica, portanto resultado 

de um processo de consciência e de luta dos homens dentro de contextos 

sociais específicos. Muito embora sejam, em sua grande maioria, 

conquistas de determinados povos, tendem a se tornar universais, na 

medida em que vão sendo incorporados aos ordenamentos da maioria 

dos países da comunidade internacional, constituindo-se assim naquilo 

a que se irá chamar de patrimônio cultural comum da humanidade 

(2014, p. 54-55). 

 

Já os Direitos Fundamentais são os direitos, liberdades e garantias considerados 

mais elementares e básicos em uma determinada comunidade estatal concreta, e que são 

conferidos aos indivíduos de mencionada sociedade por intermédio de uma específica 

ordem constitucional.  

De regra convergem, em seu conteúdo jurídico, para a proteção de direitos tais 

como à liberdade, à igualdade, à solidariedade, à fraternidade, à vida, à segurança, à 

propriedade privada, etc… 

Muito se discute na doutrina a respeito das designações utilizadas para direitos 

humanos, fundamentais, direitos humanos fundamentais. Para Paulo Roberto Barbosa 

Ramos, os direitos fundamentais confundem-se com os direitos humanos. 

Nos países democráticos e que de fato atuam como Estados de Direitos, há uma 

nítida convergência e coincidência entre direitos humanos e fundamentais, uma vez que 

em tais Estados os direitos humanos, uma vez reconhecidos, ingressam no ordenamento 

jurídico, constituindo um corpo único de direitos. Por outro lado, em países totalitários, 

os direitos humanos e fundamentais não coincidirão, pois nestes, os direitos humanos não 

serão incorporados em seus ordenamentos internos. 

A guisa de exemplo, verifica-se o direito à liberdade de expressão, que embora 

seja reconhecido como um direito humano, pilar da dignidade humana, por não ser 

reconhecido em governos repressivos como direito daquela população, não se tratará de 

um direito fundamental daquele estado, mesmo se tratando de um direito humano. 

O direito à velhice pode ser visto, pelo menos, por dois aspectos.  
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Num primeiro, é entendido como o direito que todos os cidadãos possuem de 

desfrutar de condições dignas durante as fases de desenvolvimento de vida, quer sejam, 

emocionais, físicas, econômicas, sociais. Aqueles que tiveram boas condições de 

nascimento, crescimento, desenvolvimento psicológico, oportunidades de trabalho, 

possuem grandes chances de alcançar a velhice sem incapacidades importantes.  

Segundo Ramos (2014, p. 73-74): 

 

Observe-se que se não são assegurados direitos elementares às pessoas 

quando ainda elas são crianças, adolescentes e adultas na chamada fase 

produtiva, elas simplesmente perdem o direito de se tornarem velhas e 

tornar-se velho é um direito humano fundamental, já que é a própria 

expressão do direito à vida, que precisa ser garantida até quando a 

programação biológica permitir. 

 

Portanto, o direito à velhice somente será usufruído por aqueles que, caso não 

tenham sofrido algum infortúnio, ou não tenham nascido com uma condição fisiológica 

específica, obtiveram do Estado concretamente o efetivo respeito e satisfação de vários 

outros direitos fundamentais, como o da vida, à saúde, à dignidade, ao trabalho, etc…  

Nas aulas de biologia aprendemos que o ciclo natural da vida do ser vivo é nascer, 

crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. A velhice é, portanto, um estágio avançado da 

vida do ser humano, natural e consequente daquele que sobreviveu ao longo dos anos. E 

é justamente sobre como chegar a esse ponto da vida que esse direito fundamental toma 

importância gigantesca. 

Na velhice, as desigualdades afloram. Cabral et al (2017), observam as diferentes 

velhices em um estudo realizado em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, 

em que os idosos residentes eram cuidados por voluntárias também idosas, chamadas 

“Senhoras de Caridade”. Concluíram por essa pesquisa que as características 

socioculturais das pessoas foram determinantes nas diferenças presentes no processo de 

envelhecer, além de trazer impactos na autonomia na experiência da velhice. 

Cada país produz e trata seus idosos de forma diversa. No Brasil, em que temos 

uma sociedade que valoriza a juventude e o consumo, ser velho pode ser angustiante, uma 

vez que a velhice é traduzida por um processo de diminuição e enfraquecimento das 

capacidades físicas e mentais. Os jovens não são educados para se enxergarem velhos e 

a sociedade, como um todo, tanto civil como política, não estão sensíveis às necessidades 

dos idosos. 

No segundo aspecto, do direito à velhice, trata-se do direito a desfrutar da idade 

avançada com dignidade, independência, autonomia, livre de violência e opressão. Como 
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salientado, a onda da longevidade atinge as pessoas de forma diferente, de acordo com a 

assistência à saúde recebida ao longo da vida, as condições sócio-econômicas e tais 

fatores possuem grande impacto na manutenção ou diminuição da capacidade funcional 

dos idosos. A qualidade de vida do indivíduo é determinada por sua habilidade de se 

manter autônomo e independente para viver e operar suas tarefas do cotidiano, da casa, 

dos cuidados pessoais (GUGEL; MAIO, 2009). 

Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, por meio do 

desenvolvimento da medicina, melhoria das condições sanitárias e do maior acesso à 

saúde, essa parcela da população começou a ganhar mais espaço nas políticas públicas, 

nas agendas políticas estaduais, federais e municipais e nas legislações brasileiras. O 

aumento dos diplomas legais voltados aos idosos foi bastante relevante tendo em vista a 

crescente necessidade de se criar um novo ambiente de políticas públicas a eles 

destinadas, com o intuito de garantir efetivamente os direitos sociais, prerrogativas e 

proteções aos idosos. 

Todas as Constituições brasileiras estabeleciam a igualdade perante a lei (art. 179, 

XIII da CF/1824; art. 72, § 2º da CF/1891; art. 113, 1) da CF/1934; art. 122, 1- da 

CF/1937; art. 141, § 1º da CF/1946; art. 150, § 1º da CF/1967 e art. 5º, caput da CF/1988). 

Contudo, apenas a CF/1988 veda o preconceito com relação à idade (art. 3º, IV).  

Além disso, dispõe um tratamento diferenciado, visando justamente atingir a 

igualdade material ao invés da mera igualdade formal. Por exemplo, uma previsão com 

efeitos na esfera criminal está prevista no inciso XLVIII do art. 5º, a partir do qual a idade 

do apenado será considerada para a determinação do estabelecimento em que a pena será 

cumprida. 

Dentre as garantias constitucionais, elencam-se: assistência social (art. 203) 

protegendo a velhice (inciso I) e garantindo “[...] um salário mínimo de benefício mensal 

à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover 

à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei” (inciso 

V);  o reconhecimento do idoso como parte da família, a qual merece proteção estatal (art. 

226); assegurar o direito de os pais receberem ajudas dos filhos “velhice, carência ou 

enfermidade” (art. 229) e, especialmente, a defesa da dignidade dos idosos (art. 230). 

Nesse último sentido, menciona-se o seguinte acórdão:  

 

3. O envelhecimento constitui fato da natureza e sina da humanidade. 

Diante dessa constatação de destino invencível, o que precisa ser 

evitado a qualquer custo é o desamparo dos idosos, tanto por inércia 
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estatal como por desídia familiar e social. Dever do Estado, da 

coletividade e da família, a proteção dos idosos, sobretudo daqueles em 

situação de risco, representa uma das facetas essenciais da dignidade 

humana, indicadora do grau de civilização de um povo. Não se 

enxergue aí questão de mera caridade ou responsabilidade filial. 

Tampouco postura de favor ou altruísmo do Estado, nem de 

conveniência opcional, pois se tem aí inequívoca obrigação 

constitucional e legal irrenunciável, que não se insere na órbita da 

discricionariedade do administrador. [...] O Direito e seus 

implementadores - os juízes em particular - carregam a imensa 

responsabilidade de garantir a dignidade dos idosos (STJ, REsp 

1680686 RJ 2017/0129124-1, Segunda Turma, Rel. Min. Herman 

Benjamin, julgamento: 21 nov. 2017, DJe 07 ago. 2020). 

 

Por isso, a defesa dos direitos dos idosos não pode se basear apenas nas previsões 

legislativas, sendo essencial conhecer como são aplicadas na prática. Acerca do 

supracitado art. 203, V, da CF, sua regulamentação ocorreu com a Lei nº 8.742/1993, 

denominada Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

O art. 1º da LOAS determina que “A assistência social, direito do cidadão e dever 

do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas” (BRASIL, 1993, on-

line).  

Ao estabelecer que é uma Política da Seguridade Social não contributiva, significa 

que não há necessidade de comprovar contribuição prévia à solicitação dos benefícios, 

bastando cumprir os critérios legais objetivos. Como não possui natureza previdenciária, 

mas sim assistencial, é um benefício personalíssimo, sem dele decorrer direito à pensão 

por morte e ao abono pago anualmente pela Previdência. 

Dentre seus objetivos, destaca-se a proteção da velhice (art. 2º, I, a, e art. 6º, § 1º 

da LOAS). Conforme a Constituição, estabelece-se a garantia do valor mensal de um 

salário mínimo a idosos (e a pessoas com deficiência) "que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família" (art. 2º, I, e, LOAS).  

Como inovação, traz os requisitos a serem observados: idosos com mais de 65 

anos (art. 20) cuja renda familiar mensal por pessoa seja igual ou inferior a um quarto do 

salário mínimo (art. 20, § 3º). Para a LOAS, neste cálculo, considera-se família aquela 

“composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, 

a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores 

tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto” (art. 20, § 1º). Assim, percebe-se a 

vulnerabilidade econômica desses idosos.  
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A esse respeito, o STJ já se manifestou sobre a importância do BPC para a 

subsistência dos idosos e reconheceu a incidência do princípio da dignidade como 

norteador para limitar o desconto excessivo em conta de empréstimos realizados, 

conforme o julgado a seguir: 

 

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

PESSOAL. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA 

CORRENTE NA QUAL RECEBIDO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO - BPC. 

PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. ACOLHIMENTO. 

VERBA DESTINADA ESSENCIALMENTE À SOBREVIVÊNCIA 

DO IDOSO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

RESP 1.555.722/SP. DISTINGUISHING. [...] 4. Hipótese dos autos 

que, todavia, não trata do recebimento de verbas salariais, mas do 

Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social ao Idoso, que 

tem por objetivo suprir as necessidades básicas de sobrevivência do 

beneficiário, dando-lhe condições de enfrentamento à miséria, 

mediante a concessão de renda mensal equivalente a 1 (um) salário 

mínimo. 5. Necessário distinguishing do caso concreto para acolher o 

pedido de limitação dos descontos na conta bancária onde recebido o 

BPC, de modo a não privar o idoso de grande parcela do benefício que, 

já de início, era integralmente destinado à satisfação do mínimo 

existencial. Ponderação entre o princípio da autonomia da vontade 

privada e o princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Consoante o 

disposto no art. 3º da Resolução BACEN nº 3.695, de 26/03/2009 (atual 

art. 6º da Resolução BACEN nº 4.771, de 23/12/2019), a autorização de 

desconto de prestações em conta corrente é revogável. Assim, não há 

razoabilidade em se negar o pedido do correntista para a limitação dos 

descontos ao percentual de 30% do valor recebido a título de BPC; 

afinal, o que é válido para o mais, deve necessariamente sê-lo para o 

menos (a maiori, ad minus). 7. Recurso especial conhecido e não 

provido (STJ, REsp 1834231/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18 dez. 2020). 

 

Além da vulnerabilidade econômica, os idosos devem ser protegidos diante de sua 

vulnerabilidade social. Além do estudado desconto de empréstimos nas contas bancárias 

dos idosos, outra situação recorrente é o oferecimento de crédito a aposentados e 

pensionistas. Visando proteger os idosos dessa prática muitas vezes predatória creditícia, 

destaca-se a seguinte decisão do STF acerca de uma lei do estado do Paraná: 

 

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO 

DEFINITIVO. LEI N. 20.276 DO PARANÁ. PROIBIÇÃO A 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CORRESPONDENTES 

BANCÁRIOS E SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL DE REALIZAREM PUBLICIDADE OU ATIVIDADE 

DE CONVENCIMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. COMPETÊNCIA 

CONCORRENTE DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE 
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PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE 

ECONÔMICA E SOCIAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. 

PROTEÇÃO INTEGRAL AO IDOSO. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. 

Proibição da Lei paranaense n. 20.276/2020 a instituições financeiras, 

correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil 

realizarem telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou 

qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e 

pensionistas a celebrarem contratos de empréstimos resulta do legítimo 

exercício da competência concorrente do ente federado em matéria de 

defesa do consumidor, suplementando-se os princípios e as normas do 

Código de Defesa do Consumidor e reforçando-se a proteção de grupo 

em situação de especial vulnerabilidade econômica e social. 2. Ação 

direta julgada improcedente (STF, ADI 6727, Rel. Min. Cármen Lúcia, 

Tribunal Pleno, julgado em 12 maio 2021, DJe 20 maio 2021). 

 

Em julho de 2021, visando prevenir o superendividamento, publicou-se a Lei nº 

14.181. Dentre as alterações legislativas, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), o art. 54-C, IV, inseriu a vedação expressa de oferta de crédito se houver assédio 

ou pressão ao “consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, 

principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de 

vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio” (BRASIL, 1990, on-line).  

Ainda no âmbito consumerista, outra preocupação deve ser na garantia de 

acessibilidade dos idosos a todos os estabelecimentos e serviços. O art. 6º, VI, do CDC 

estabelece como direitos básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (BRASIL, 1990, on-line).  

Os direitos coletivos lato sensu são compostos por três espécies: direitos difusos, 

direitos coletivos stricto sensu e direitos individuais homogêneos. Segundo Zavascki 

(2017), as duas primeiras correspondem a direitos essencialmente coletivos (ocorrendo 

efetiva tutela dos direitos coletivos), enquanto a última categoria corresponde a direitos 

acidentalmente coletivos (ocorrendo uma tutela coletiva de direitos). O art. 81 do CDC 

os diferencia:  

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 

vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título 

coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 

código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 

titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 

código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular 

grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 

contrária por uma relação jurídica base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 
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decorrentes de origem comum. 

 

Quando se visa permitir a acessibilidade de idosos nos estabelecimentos, não há 

situação de fato nem de direito da qual decorra a origem desse direito. Assim, sendo os 

titulares pessoas indeterminadas (ou indetermináveis) detentoras de interesses 

indivisíveis (posto que pertencem a todos de modo simultâneo e indistinto), sem qualquer 

relação jurídica base entre os titulares do direito e deles com a parte contrária, trata-se, 

então de um direito difuso. Nesse sentido, sobre a questão da acessibilidade e dos danos 

morais difusos decorrentes, já se manifestou o STJ no seguinte sentido:  

 

RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL COLETIVO - 

CABIMENTO - ARTIGO 6º, VI DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - REQUISITOS - RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E 

REPULSA SOCIAL - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - 

CONSUMIDORES COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO - 

EXIGÊNCIA DE SUBIR LANCES DE ESCADAS PARA 

ATENDIMENTO - MEDIDA DESPROPORCIONAL E 

DESGASTANTE - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO PROPORCIONAL 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A 

dicção do artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor é clara ao 

possibilitar o cabimento de indenização por danos morais aos 

consumidores, tanto de ordem individual quanto coletivamente. II - 

Todavia, não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que 

pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja 

de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele 

deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, 

intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial 

coletiva. Ocorrência, na espécie. III - Não é razoável submeter aqueles 

que já possuem dificuldades de locomoção, seja pela idade, seja por 

deficiência física, ou por causa transitória, à situação desgastante de 

subir lances de escadas, exatos 23 degraus, em agência bancária que 

possui plena capacidade e condições de propiciar melhor forma de 

atendimento a tais consumidores. IV - Indenização moral coletiva 

fixada de forma proporcional e razoável ao dano no importe de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) [...] (STJ, REsp 1221756/RJ, Rel. Min. 

Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 02 fev. 2012, DJe 1 fev. 

2012). 

 

Em 04/01/1994, foi criada a Lei 8.842/94, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Idoso, para dar instruções a respeito das ações necessárias para a garantia dos direitos 

sociais dos idosos, assegurando sua participação na sociedade. São diversas ações na área 

de promoção e assistência social, na área de saúde, na área de educação, na área de 

trabalho e previdência social, na área de habitação e urbanismo, na área de justiça, nas 

áreas de cultura, esporte e lazer.  

Segundo a lei, é considerada idosa a pessoa com idade igual ou superior a sessenta 
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anos. 

Como princípios, a PNI trouxe desde seu nascedouro o dever da família, da 

sociedade e do estado na defesa dos direitos fundamentais do idoso, como à dignidade, 

bem-estar e à vida. Estatui, ainda, a vedação à discriminação ao idoso, a importância da 

informação à população sobre o processo de envelhecimento, que é comum a todos os 

indivíduos da sociedade e orienta aos poderes públicos que no desenvolvimento das 

políticas que sejam observadas as diferenças econômicas, sociais, regionais e as 

contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil. 

Sua regulamentação chegou apenas dois anos depois, em 3 de julho de 1996, com 

o Decreto nº 1948. Como continuidade do processo, um novo marco foi o Decreto nº 

4227, de 13 de maio de 2002, que instituiu o Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos, 

com competência de avaliar e acompanhar as políticas públicas dirigidas aos idosos. 

Como consolidação desse progresso legislativo, chegou-se ao Estatuto do Idoso, 

que é a Lei 10.741/2003, que transcreve integralmente direitos e garantias previstas na 

Constituição Federal de 1988, tendo como norma norteadora a dignidade da pessoa 

humana.  

Elenca o Estatuto os direitos fundamentais do idoso: direito à vida e à saúde, 

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito a alimentos, direito à educação, 

cultura, esporte e lazer, direito à profissionalização e ao trabalho, direito à previdência 

social, à assistência social, à habitação, ao transporte. 

Questão de grande relevância, que tanto a Constituição, como a PNI e o Estatuto 

do Idoso trazem para a família o dever assegurar os direitos fundamentais do idoso, 

especialmente o enfermo e/ou sem condições econômicas para sobrevivência.  

O artigo 3º prescreve que: 

 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 

ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito 

e à convivência familiar e comunitária. 

 

Esse é um ponto que merece detido olhar crítico:  a família é a instituição primeira 

que deve socorrer o idoso, no entanto, com certa frequência, o que se verifica  é que 

justamente no lar familiar a dignidade, a integridade física, emocional, financeira e a 

liberdade do idoso são agredidas. Não raramente, são também observadas ações judiciais 

de familiares pleiteando cuidados médicos ou de enfermagem em regime domiciliar, que 
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mais se configuram com os cuidados comuns que a família deve prestar a seus idosos 

adoentados.  

No âmbito da saúde, outro direito a ser ressaltado está previsto no art. 16 do 

Estatuto, o qual assegura a permanência de um acompanhante em tempo integral para os 

idosos internados ou em observação, observados os critérios médicos. Acerca dos custos 

desse acompanhante, já se manifestou o STJ no seguinte sentido: 

 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DESPESAS DE ACOMPANHANTE. PACIENTE IDOSO. 

CUSTEIO. RESPONSABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. 

ESTATUTO DO IDOSO. NORMA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. 

RESOLUÇÃO NORMATIVA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER 

PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. 

AFASTAMENTO. [...] 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a quem 

compete o custeio das despesas do acompanhante de paciente idoso no 

caso de internação hospitalar. 3. O artigo 16 do Estatuto do Idoso - Lei 

nº 10.741/2003 - estabelece que ao paciente idoso que estiver internado 

ou em observação é assegurado o direito a um acompanhante, em tempo 

integral, a critério do médico. 4. A Lei dos Planos - Lei nº 9.656/1998 - 

é anterior ao Estatuto do Idoso e obriga os planos de saúde a custear as 

despesas de acompanhante para pacientes menores de 18 (dezoito) 

anos. 5. Diante da obrigação criada pelo Estatuto do Idoso e da 

inexistência de regra acerca do custeio das despesas de acompanhante 

de paciente idoso usuário de plano de saúde, a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar definiu, por meio de resoluções normativas, que 

cabe aos planos de saúde o custeio das despesas referentes ao 

acompanhante do paciente idoso. 6. O Estatuto do Idoso é norma de 

ordem pública e de aplicação imediata, devendo incidir inclusive sobre 

contratos firmados antes de sua vigência. Precedente. […] 8. Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1793840/RJ, Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/11/2019, 

DJe 08/11/2019). 

 

Nesse contexto, lembremo-nos das desigualdades que produzem diferentes 

velhices, imersas em diversos arranjos familiares, os quais, muitas vezes não reúnem 

condições socioeconômicas de prestarem todo o auxílio exigido em concreto e prescrito 

na lei. Por outro lado, não podendo a família auxiliar seu familiar mais velho, o Estado é 

chamado a cumprir seu papel de garantidor dos direitos fundamentais do idoso. Esse 

infindável círculo vicioso inicia-se na falha estatal de prover o saudável desenvolvimento 

do cidadão desde o seu nascimento, desenvolve-se nas dificuldades da maioria das 

famílias brasileiras de se manterem unidas e finda com a chegada do indivíduo na velhice 

com enfermidades e incapacidades importantes. 

Nesse sentido, o art. 230, caput, da Constituição Federal estabelece que “A 

família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando 
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sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes 

o direito à vida” (BRASIL, 1988, on-line). Visando amparar o idoso e permitir sua 

locomoção, ressalta-se o benefício do passe livro a idosos com mais de 65 anos para 

utilizarem os transportes coletivos urbanos gratuitamente, estabelecido no art. 230, § 2º, 

CF e regulamentado pelo art. 39 do Estatuto do Idoso.  

Visando o cumprimento dessas normas, especialmente o § 1º do referido art. 39 

(“para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal 

que faça prova de sua idade”), e reforçando-se a necessidade de se reconhecer os idosos 

como titulares de direitos coletivamente considerados, o Informativo nº 418 do STJ 

publicou a seguinte decisão: 

 

Dano Moral Coletivo. Passe livre. Idoso. A concessionária do serviço 

de transporte público (recorrida) pretendia condicionar a utilização do 

benefício do acesso gratuito ao transporte coletivo (passe livre) ao 

prévio cadastramento dos idosos junto a ela, apesar de o art. 38 do 

Estatuto do Idoso ser expresso ao exigir apenas a apresentação de 

documento de identidade. Vem daí a ação civil pública que, entre outros 

pedidos, pleiteava a indenização do dano moral coletivo decorrente 

desse fato. Quanto ao tema, é certo que este Superior Tribunal tem 

precedentes no sentido de afastar a possibilidade de configurar-se tal 

dano à coletividade, ao restringi-lo às pessoas físicas individualmente 

consideradas, que seriam as únicas capazes de sofrer a dor e o abalo 

moral necessários à caracterização daquele dano. Porém, essa posição 

não pode mais ser aceita, pois o dano extrapatrimonial coletivo 

prescinde da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos 

pelos indivíduos. Como transindividual, manifesta-se no prejuízo à 

imagem e moral coletivas e sua averiguação deve pautar-se nas 

características próprias aos interesses difusos e coletivos. Dessarte, o 

dano moral coletivo pode ser examinado e mensurado. Diante disso, a 

Turma deu parcial provimento ao recurso do MP estadual (STJ, REsp 

1.057.274-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 1º dez. 2009). 

 

Por fim, outro importante instituto que visa proteger os idosos, fomentando a 

igualdade material, é o benefício da tramitação prioritária dos processos, previsto no art. 

71 do Estatuto do Idoso. Assim como o princípio da igualdade, o acesso à justiça deve 

ser compreendido não apenas pelo aspecto formal, mas também (e principalmente) pelo 

aspecto material, com a efetiva realização da prestação jurisdicional.  

Considerando essa preocupação, quando o legislador elencou as normas 

fundamentais que norteiam o processo civil nos 12 primeiros artigos do Código de 

Processo Civil de 2015, estabeleceu-se no art. 4º que “as partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (BRASIL, 

2015, on-line).  
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Nesse contexto, deve-se compreender a tramitação prioritária como instrumento 

processual de proteção aos idosos para que possuam esse benefício de celeridade para a 

resolução de seus processos (o que inclui, ressalte-se, a atividade satisfativa).  

Contudo, uma observação deve ser feita acerca do instituto, pois esse pedido deve 

ser feito pelo próprio interessado, e não por terceiros: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO. TRAMITAÇÃO. 

PRIORIDADE. IDOSO. LEGITIMIDADE. ART. 71 DA LEI Nº 

10.471/2003. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 1.048 DO CPC/2015. 

REQUERIMENTO. CONCESSÃO. [...] 2. Cinge-se a controvérsia a 

definir quem legitimamente pode postular a prioridade de tramitação do 

feito atribuída por lei ao idoso. 3. A prioridade na tramitação do feito é 

garantida à pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos que 

figura como parte ou interveniente na relação processual (arts. 71 da 

Lei nº 10.471/2003 e 1.048 do CPC/2015). 4. A pessoa idosa é a parte 

legítima para requerer a prioridade de tramitação do processo, devendo, 

para tanto, fazer prova da sua idade. 5. Na hipótese dos autos, a 

exequente - pessoa jurídica - postula a prioridade na tramitação da 

execução de título extrajudicial pelo fato de um dos executados ser 

pessoa idosa, faltando-lhe, portanto, legitimidade e interesse para 

formular o referido pedido. 6. Recurso especial não provido (STJ, REsp 

1801884/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 21 maio 2019, DJe 30 maio 2019). 

 

Desse modo, é importante compreender que todos os direitos e benefícios em prol 

dos idosos que foram estudados, embora sem pretensão de esgotar o assunto, devem ser 

sempre interpretados a favor do idoso e de acordo com seus interesses, de modo a não 

privilegiar terceiros que se aproveitem dessa condição e de eventuais vulnerabilidades, 

sejam elas econômicas ou sociais.  

 

CONCLUSÃO 

 O Brasil, há dezoito anos, publicou o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, como 

forma de reafirmar os direitos da população idosa, contemplados na Constituição 

Federal/88 e na Política Nacional do Idoso. No entanto, essas leis inserem-se em um 

cenário de grandes desafios, marcados pela desigualdade social, pelos diferentes 

contextos familiares encontrados, bem como pelo protagonismo diverso em cada região 

do país. 

 Infelizmente, o Estado brasileiro não se preparou adequadamente para implantar 

cabalmente as políticas públicas de assistência à saúde, educação e desenvolvimento à 

população, em todas as faixas etárias, gerando como resultado uma população de idosos 

extremamente desigual. Do mesmo modo, a Administração também não se adequou com 
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os apetrechos necessários à consecução das políticas públicas capazes de efetivar a 

garantia do direito dos idosos. 

 O Judiciário, por sua vez, tem tratado o assunto com relativa sensibilidade, muitas 

vezes levando, ao caso concreto, o direito negado pelo gestor público. Por fim, evidencia-

se uma realidade de contradições entre o ordenamento jurídico existente, a 

implementação das políticas públicas pela Administração e a realidade familiar existente. 

 Resta um enorme desafio ao Estado brasileiro, apesar das boas políticas públicas 

e dos direitos bem previstos nas legislações, de garantir efetivamente ao idoso o 

envelhecer com dignidade, mais condizente ao direito fundamental da pessoa humana. 
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CAPÍTULO 66 
 

A LGPD E A UTILIZAÇÃO DE IMAGENS PESSOAIS 
 

EDGARD GONÇALVES DA COSTA 

 
RESUMO: A coibição do tratamento indiscriminado de dados pessoais tem 
sido uma preocupação por parte das nações, dada a inaceitabilidade de 
práticas adotadas pelas organizações (públicas e privadas), incondizentes 
com o respeito à dignidade e à privacidade do cidadão. Dispõe a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) que dado pessoal é qualquer informação 
que se relacione a pessoa natural identificada ou identificável. Por outro lado, 
dado sensível é aquele que envolve questões referentes à origem racial ou 
étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 
organização (religiosa, filosófica ou política), à saúde ou à vida sexual, dado 
genético ou biométrico. Os dados sensíveis merecem maior proteção, haja 
vista que, uma vez revelados, podem trazer consequências mais desastrosas 
para o seu titular. O consentimento é a regra básica para que um dado seja 
tratado (coleta, produção, processamento, análise, compartilhamento, 
arquivamento, armazenamento, reutilização e eliminação), salvo a hipótese 
em que este não é necessário, ou quando a lei não se aplicar. 
Metodologicamente, fez-se revisão da literatura, bem como análise da 
jurisprudência e de normativos com abordagem descritiva. Por objetivo geral, 
buscou-se averiguar a possibilidade de reparação por danos, quando feito 
tratamento e divulgação de dados pessoais, particularmente de imagens de 
forma não autorizada. Constatou-se que os tribunais têm condenado os 
infratores pela não proteção dos dados pessoais, tomando como base tanto 
a LGPD quanto outras legislações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O direito à privacidade não é algo novo para as pessoas, sendo observadas ações 

nesse sentido desde a Idade Antiga, em virtude do processo de separação entre o público 

e o privado (FREITAS, 2020). Após a Segunda Guerra, os direitos humanos e 

fundamentais foram fortalecidos e expandidos globalmente, surgindo, consequentemente, 

o anseio da proteção dos dados pessoais, principalmente a partir da competição entre as 

organizações, provocada pela globalização e pelo desenvolvimento da tecnologia da 

informação e investimentos nesta área, objetivando evitar problemas relacionados ao 

vazamento de dados, inclusive pessoais (RAPÔSO et al., 2019). 

Não obstante algumas nações como o Canadá e a Argentina já contassem no ano 

de 2000 com normas regulamentadoras voltadas à proteção de dados, foi a partir do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) de 2016/2018 elaborado pela 

União Europeia, que algumas nações, incluindo o Brasil em 14 de agosto de 2018 (Lei nº 

13.709), elaboraram suas Leis Gerais de Proteção de Dados.  

A ideia de proteção aos dados pessoais, trazida pelo contexto mundial, obrigou o 

Estado brasileiro a elaborar regramento próprio (LGPD) ou adequar normativos 

existentes, visando coibir práticas consideradas inaceitáveis quanto ao tratamento dos 

dados do cidadão. 

Partindo dessa afirmação, é imperioso afirmar que a LGPD não consegue e, 

certamente, não pretende esgotar por si só todas as condutas reprováveis no uso incorreto 

de dados pessoais, inclusive sensíveis, necessitando, desta forma, ser complementada pela 

Constituição e demais legislações extravagantes (especiais), haja vista a necessidade de 

proteção aos dados pessoais. 

 

2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

De cunho qualificativo, este estudo tem como metodologia a revisão de literatura, 

bem como a análise da jurisprudência e de normativos a partir de uma abordagem 

descritiva em que se procura analisar a proteção no tratamento de dados pessoais feito 

pelas organizações, inclusive públicas e, particularmente, em relação à utilização de 

imagens pessoais. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Antes da entrada em vigor da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), havia o tratamento e a divulgação sem critérios 

de dados pessoais pelos órgãos públicos e entidades privadas.  

Na área pública, a Lei de Acesso à Informação traz como obrigação aos entes 

federativos brasileiro o dever de transparência, seguindo a tendência mundial. 

 

 

 

 

3.1 O DEVER DE TRANSPARÊNCIA NO SETOR PÚBLICO 

 

No campo da governança do Estado, por volta de 2010, houve a criação da 

Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership - OGP) entre oito países, 

inclusive o Brasil, e nove organizações da sociedade civil. Essa iniciativa internacional 

objetivava difundir e incentivar no mundo as práticas governamentais referentes à 

transparência, ao acesso à informação e à participação social. A transparência ativa e a 

democracia estavam em alta na agenda dos diálogos internacionais. Em 2020, a Parceria 

contava com 75 países (BRASIL, 2020). 

Em 20 de setembro de 2011, o Brasil assinou a Declaração de Governo Aberto, 

cujos propósitos são lutar contra a corrupção, defender os direitos humanos e apoiar a boa 

governança. Para tanto, foram assumidos os seguintes compromissos: 

 

a) Aumentar disponibilidade de informações sobre as atividades 

governamentais  

b) Apoiar a participação cívica. 

c) Implementar altos padrões de integridade profissional em todas as 

administrações. 

d) Ampliar o acesso a novas tecnologias par fins de abertura e prestação de 

contas.  

 

A OGP tem como propósito transformar a governança no século XXI. Assim, 

pretende colaborar para fortalecer mundialmente as democracias na luta contra a 
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corrupção e fomento a inovações e tecnologias, dando maior autonomia aos cidadãos 

(BRASIL, 2011). 

A partir do compromisso assumido em transformar o governo mais transparente e 

a participação social em realidade, após a assinatura da Declaração, o Brasil editou alguns 

normativos, como a Lei de Acesso à informação (LAI) e atualizou a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF).  

No Brasil, o acesso à informação é um direito fundamental dos indivíduos e está 

amparado no artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal (CF): 

 

Art. 5º [...] XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do estado 

(BRASIL, 1988). 

 

A publicidade é um dos princípios basilares previstos no artigo 37 da Carta Magna 

brasileira e, ao lado do direito à transparência, permite aumentar a participação popular 

nas decisões governamentais, bem como no controle social.  

A partir de 2009, a Lei Complementar n° 131, de 27 de maio de 2009, (Lei da 

Transparência) alterou a Lei Complementar  n° 101, de 4 de maio de 2000, (Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF) determinando que os entes federativos deveriam 

disponibilizar, em tempo real, a  qualquer pessoa física ou jurídica informações 

pormenorizadas sobre suas execuções orçamentárias e financeiras. Tais informações 

devem ser disponibilizadas pela rede mundial de computadores, mas não necessariamente 

no Portal Transparência (BRASIL, 2009). 

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à 

Informação (LAI) regulamenta os artigos 5º, XXXIII; 37, § 3º, II e 216, § 2º, da CF, tendo 

determinado que, a partir de maio de 2012, a publicidade seria a regra e o sigilo a exceção. 

Apesar das possibilidades de restrições de acesso devido à necessidade de segredo e sigilo 

(artigo 22), a LAI visa promover a transparência ativa e passiva (BRASIL, 2011). 

A partir desses normativos, os órgãos governamentais devem criar mecanismos 

de publicização como os Portais Transparências, nos quais os cidadãos podem acessar 

livremente informações correspondentes à gestão pública, exercendo a fiscalização e o 

controle social. 

Mesmo quando o ente ou órgão público fazem as publicações relacionadas à LAI, 

o dever de proteção aos dados pessoais deve ser mantido com base em seu artigo 6º, III. 
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Segundo decisão da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, TRT da 4ª Região, nos autos 

do processo 0020713-35.2020.5.04.0009, houve a condenação de uma empresa ao 

pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a divulgação dos dados 

pessoais de um funcionário extrapolaram as exigências da LAI e não tiveram a 

autorização do seu titular.  

Pelas mesmas razões, ancorando-se no artigo 5º, X, da Constituição Federal, o 

TRT/SP da 2ª Região, através do processo nº 0000547-21.2014.5.02.0373, condenou um 

município à devida indenização por danos morais, em razão da divulgação indevida de 

dados pessoais, além dos exigidos pela Lei da Transparência. 

A LAI, em seu artigo 31 (caput), determinou que o tratamento das informações 

pessoais fosse feito de forma transparente, mas respeitando a intimidade, a vida privada, 

a honra, a imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Contudo, 

no parágrafo 5º deste mesmo artigo, definiu-se que regulamento próprio disporia sobre os 

procedimentos para tratamento de informação pessoal. Diante disso, o Brasil editou a sua 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), seguindo o contexto mundial favorável à 

normatização. 

 

3.2 CONTEXTO DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

Segundo Freitas (2020), o direito à privacidade remonta à Idade Antiga a partir do 

momento em que foi processada a separação entre o público e o privado. Na Idade Média, 

o isolamento era um privilégio dos nobres e a casa, além de ambiente de atos privados, 

também era local onde as decisões importantes eram tomadas. Com o tempo, 

principalmente após a Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos e fundamentais 

ganham força e alcance global, devendo ser garantidos e protegidos. Nesse contexto, 

surge a ideia de proteção dos dados pessoais. 

 Nos anos 1960, os primeiros projetos relacionados ao processamento de dados, de 

forma central e em grande proporção, tiveram os EUA e países da Europa como líderes e 

tomam como ponto de partida a preocupação jurídica relacionada à proteção de dados 

pessoais e o uso da tecnologia (ROCHA et al.,2019). 

A globalização e o desenvolvimento da tecnologia fizeram aumentar a competição 

entre as organizações e, consequentemente, trouxeram questionamentos atinentes à 

segurança das informações corporativas e de seus clientes, ensejando o aumento de 

investimento em Tecnologia de Informática Corporativa, para que fossem evitados 
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problemas com vazamento de dados ou com informações de terceiros (RAPÔSO et al., 

2019). 

A sociedade digital é uma realizada a que todos estão expostos, ainda mais que o 

advento da “Internet das Coisas” – Internet of Things  (IoT) e do Big Data fez com que 

todos ficassem cada vez mais imersos no mundo da tecnologia digital e sejam produtores 

de dados com o uso destas tecnologias (BOTELHO, 2020). 

Essa preocupação com a proteção dos dados fez a União Europeia aprovar em 

2016 e emitir em 2018 o seu Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR, na 

sigla em inglês), que inspirou o Brasil a elaborar a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 

(LGPD) que disciplina a proteção de dados pessoais. 

O objetivo principal da GDPR é manter a privacidade das pessoas e o cuidado 

com a segurança dos dados armazenados, razão pela qual uma organização não tem o 

direito de armazenar informações que de alguma forma possam permitir a identificação 

de um cidadão, sem que este tenha dado o consentimento. 

No Canadá, a preocupação com a proteção dos consumidores remonta ao ano 2000 

com a sanção da Lei de Proteção de Dados Pessoais e Documentos Eletrônicos (PIPEDA, 

na sigla em inglês), atualizada em 2014. O país através da PIPEDA estabeleceu regras 

básicas que disciplinavam como as organizações em suas atividades comerciais deveriam 

lidar com informações de cunho pessoal, havendo a previsão de consentimento de um 

indivíduo quando do uso ou compartilhamento de suas informações. A lei federal 

canadense disciplina que “dado pessoal deve ser entendido como qualquer informação 

factual ou subjetiva, gravada ou não, que diga respeito a um indivíduo identificável”. 

Na América Latina, a Argentina foi o primeiro país a elaborar a sua Ley de 

Protección de los Datos Personales (PDPA), no ano de 2000, tendo como objetivo a 

proteção da privacidade relacionada aos dados pessoais, bem como promovendo acessos 

individualizados a quaisquer informações armazenadas em bancos de dados e registros 

públicos e privados. Alinhada ao modelo europeu, a PDPA foi atualizada em 2016, por 

meio da Provisão 60 E/2016, regulando as transferências internacionais de dados pessoais 

da União Europeia. 

Por outro lado, nos EUA, em virtude dos escândalos financeiros corporativos, 

principalmente da Enron em 2001, a Lei Sabanes Oxley de 2002 passou a disciplinar como 

prática de boa governança a necessidade de precisão e validade das transações financeiras 

de sorte a transmitir aos investidores e acionistas maior confiança na organização. O Brasil 
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seguiu esses movimentos internacionais, tendo editado a sua Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais, em 14 de agosto de 2018. 

 

3.3 A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS BRASILEIRA 

 

3.3.1 Características e aplicação da LGPD 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) brasileira, de 14 de agosto de 2018, 

cuja maioria dos artigos entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, além da boa-fé, 

estrutura-se em outros dez princípios, sendo eles: finalidade (por quê?); adequação; 

necessidade (para quê?); livre acesso; qualidade dos dados; transparência (como/com 

quem?); segurança; prevenção; não discriminação; e responsabilização pela prestação de 

contas. 

A LGPD caracteriza-se por ser uma lei que apresenta diretrizes gerais relacionadas 

à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica 

de direito público ou privado (art. 1º), cabendo à Agência Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD) emitir esclarecimentos e regras adicionais relacionadas ao tema. 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é um órgão da 

Administração Pública direta federal do Brasil que faz parte da Presidência da República, 

a qual compete elaborar regras, implementar, zelar e fiscalizar o cumprimento da lei. A 

ANPD não tem poder investigativo, embora possa acompanhar o processo. 

A possibilidade de aplicação de sanções administrativas pela Agência Nacional 

de Proteção de Dados (ANPD) vigora desde 01.08.2021. As sanções estão previstas no 

Capítulo VIII, da LGPD (artigos 52 a 54). Segundo o art. 53, a ANPD definirá, por meio 

de regulamento próprio, sobre sanções administrativas a infrações à LGPD, que deverá 

ser objeto de consulta pública, e as metodologias que orientarão o cálculo do valor-base 

das sanções de multa. Em relação aos órgãos públicos, esses, embora não estejam sujeitos 

a multas, poderão sofrer Processo de Fiscalização e Processo Administrativo 

Sancionador, nos termos da Resolução CD/ANPD Nº 1, de 28 de outubro de 2021.  

No campo jurídico, a violação à proteção aos dados pessoais antecede à LGPD, 

havendo a possibilidade de aplicação de penalidades com amparo em outras legislações, 

principalmente na Constituição Federal. 

Estando em consonância com o artigo 5º, X, da CF,  o artigo 2º da LGPD apresenta 

os fundamentos à proteção de dados pessoais, sendo eles: 
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I - o respeito à privacidade; 

II - a autodeterminação informativa; 

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; 

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 

VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a 

dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. 

 

Conforme o artigo 5º, X, da CF são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação. 

A LGPD é uma norma que se aplica (art. 3º) a qualquer operação de tratamento 

realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, por 

qualquer meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde 

que:  

 

I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional; 

II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de 

bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no 

território nacional; ou    

III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no 

território nacional. 

§ 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo 

titular nele se encontre no momento da coleta. 

§ 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados 

previsto no inciso IV do caput do art. 4º desta Lei. 

 

 Já o artigo 4º da Lei apresenta as hipóteses em que o normativo não se aplica. 

3.3.2 Não aplicabilidade da LGPD 

 

De acordo com o artigo 4º, a LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais 

realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos (I); 

realizado para fins exclusivamente (II e III) jornalístico; artísticos; acadêmicos; segurança 

pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão 

de infrações penais; (IV) casos de tratamentos de dados provenientes de fora do território 

nacional e que não sejam objeto de comunicação; uso compartilhado de dados com 

agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com 

outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau 

de proteção de dados pessoais adequado à LGPD (BRASIL, 2018). 
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Por força do artigo 12 da Lei, os dados anonimizados não serão considerados dados 

pessoais, salvo quando este processo for revertido (utilizando exclusivamente meios 

próprios ou com esforços razoáveis). O conceito de anonimização, bem como de outros 

termos, é trazido pelo artigo 5º do normativo. 

 

3.3.3 Conceitos apresentados pela LGPD 

 

Os conceitos relacionados à proteção de dados pessoais constam no artigo 5º da 

Lei, sendo que os mecanismos para a segurança da informação relacionados ao tratamento 

desses estão previstos no seu artigo 47 e devem contemplar a proteção dos dados, a 

privacidade e um sistema de informação (SI) estruturado. As empresas devem desenvolver 

um programa de conformidade à lei no tocante ao tratamento dos dados pessoais, no qual 

será contemplado: a conscientização, o planejamento, o mapeamento, o gap analisy 

(comparar a situação atual com o desejado) e a implementação.  

O dado pessoal corresponde a qualquer informação relacionada à pessoa natural 

identificada ou identificável, ou seja, não há necessidade que sejam conhecidos o nome 

ou o CPF da pessoa, basta que qualquer característica ou informação permita a sua 

identificação. A pessoa natural é a titular do dado e o controlador é o responsável pela 

proteção desses dados na organização e pela produção do relatório de impacto, ressalta-

se que o controlador pode delegar a outras pessoas esse papel. O operador e o controlador 

são os agentes de tratamento dos dados.  

O operador é pessoa (física ou jurídica) que, em nome do controlador, trata os 

dados pessoais. O encarregado (Data Protection Office - DPO) é o elo de comunicação 

entre a organização, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD). O DPO pode atuar na empresa como uma espécie de auditor interno e 

divulgador/conscientizador da LGPD. Grupos de trabalho relacionados à LGPD podem 

ser criados objetivando a discussão, a divulgação e o acompanhamento da adequação da 

empresa à Lei, inclusive em relação aos processos de anonimização (não permite a 

identificação do titular) e descarte dos dados quando o seu tratamento não mais for 

necessário. 

Os dados sensíveis são aqueles que, se rastreados e divulgados, podem trazer 

algum dano ao seu titular (pessoa natural), sendo exigido pela lei um tratamento 

diferenciado. Compreendem dados pessoais sensíveis: origem racial ou étnica; convicção 
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religiosa; opinião política; filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso; dado 

filosófico ou político, à saúde ou à vida sexual; e dado genético ou biométrico.  

Os dados sensíveis para serem tratados exigem consentimento expresso (art. 11, 

I) de forma específica e destacada. Contudo, os dados sensíveis poderão ser tratados sem 

consentimento (art. 11, II) nas seguintes situações: obrigação legal ou regulatória; pela 

Administração Pública; pesquisa; exercício regular de direito, inclusive em contratos; 

proteção da vida ou incolumidade física; tutela da saúde; e garantia da prevenção à fraude 

e à segurança do titular nos cadastros eletrônicos. 

A Lei apresenta as hipóteses em que o tratamento de dados pessoais pode ser 

realizado, bem como os objetivos pretendidos pela norma. 

 

3.3.4 Tratamento de dados pessoais e objetivos da LGPD 

 

O tratamento dos dados pessoais pode ser realizado nas hipóteses previstas no 

artigo 7º, que corresponde à sua base legal: mediante consentimento; obrigação legal ou 

regulatória; pela Administração Pública; pesquisa; contrato; exercício regular de direito; 

proteção à vida ou à incolumidade física; tutela da saúde; interesses legítimos do 

controlador ou de terceiros; e proteção do crédito.  

Um dos objetivos da LGPD é assegurar a proteção aos direitos fundamentais de 

liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural 

ou física (Art. 1º), garantindo-se a inviolabilidade de sua vida privada (ainda mais no 

contexto digital) pontuada na Constituição Federal e no Código Civil (PINHEIRO, 2020). 

A LGPD como um novo paradigma da segurança de dados está forçando as 

organizações, inclusive públicas, a mudarem a forma como as entidades tratam os dados 

on-line e off-line dos seus usuários, o que exige uma profunda transformação no sistema 

de proteção de dados brasileiro, tanto no ambiente digital quanto fora dele, o que exige o 

uso da tecnologia da informação (ROCHA et al., 2019). 

O artigo 42, caput, da LGPD menciona o fato de que a violação à legislação de 

proteção de dados pessoais pode acarretar danos patrimoniais ou morais, inclusive 

coletivos. Observa-se que, sendo a responsabilidade pela violação apenas do funcionário, 

a depender da situação, este pode até ser demitido conforme decisão em primeira instância 

da 1ª Vara do Trabalho de Balneário Camboriú, nos autos do Processo nº 0000463-

60.2020.5.12.0040, em que uma empregada foi condenada com demissão por justa causa, 

por ter divulgado foto de um prontuário médico. 
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A ideia de proteção objetiva permitir que o cidadão exerça o efetivo controle sobre 

os seus dados, evitando-se danos decorrentes de sua divulgação ou uso. Para tanto, o 

consentimento livre, específico e revogável para tratamento dos dados pessoais deve ser 

obtido. A LGPD aplica-se aos setores público e privado e tenta estabelecer um equilíbrio 

entre a proteção dos dados e, no caso do setor público, permite-se a sua utilização para a 

elaboração e execução de políticas públicas e a correta prestação de serviços públicos, 

conforme previsto no artigo 7º, III (ITS, 2019). 

Em relação aos tratamentos de dados pessoais por provedores e conexões pela 

internet, a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) prevê a 

necessidade de serem observadas as suas finalidades, que devem ser especificadas nos 

instrumentos de prestação de serviços ou aplicações de internet.  O consentimento para o 

tratamento dos dados pessoais, além de expresso, precisa ser destacado das demais 

cláusulas contratuais, sendo vedado o compartilhamento não autorizado com terceiros 

(artigo 7º, VII, VIII e IX). 

A proteção de dados pessoais exige o mapeamento de todos os processos da 

organização, que, se necessário, precisarão ser revisados e atualizados, o que certamente 

ensejará a adequação e/ou implementação de uma boa política de governança de dados, 

de controle interno e de gestão de riscos. 

Os dados podem ser eliminados por meio de ações em sistemas de informação, 

comandos nos bancos de dados e exclusão de arquivos.  

Segundo o artigo 16 da LGPD, os dados pessoais não eliminados poderão ser 

conservados para as seguintes finalidades: a) cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória pelo controlador; b) estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que 

possível, a anonimização dos dados pessoais; c) transferência a terceiro, desde que 

respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou, d) uso exclusivo 

do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados. 

A LGPD fez constar no artigo 7º, X, do Marco Civil da Internet a necessária 

exclusão dos dados pessoais relacionados à determinada aplicação de internet que tenha 

se findado, respeitada a necessidade de guarda obrigatória nos casos em que o Marco 

Civil da Internet prever e em atendimento à proteção de dados pessoais. 

O artigo 6º, VII, da LGPD determina a adoção de medidas de segurança, bem 

como técnicas administrativas e controles visando assegurar a integridade dos dados 

pessoais, minimizando os riscos do seu tratamento, que envolvam acessos não 

autorizados, indevidos, perdas ou vazamento de dados. As medidas de segurança 
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implementadas dependem da sensibilidade dos dados pessoais que são tratados e dos 

riscos para os titulares desses dados no caso de um incidente.  

Na hipótese de um acesso que cause algum transtorno ou prejuízo ao titular, o 

controlador, com base no artigo 48 e orientações dadas pela ANPD, deve imediatamente 

cientificar, no prazo de dois dias úteis em que tomar conhecimento do evento de 

tratamento que cause transtorno ou prejuízo ao titular do dado, o titular e a ANPD das 

medidas adotadas para contornar a situação. 

O impacto ocasionado por uso indevido ou não autorizado de algum dado pessoal 

(inclusive imagens) depende das intenções de quem o fizer, podendo trazer grandes 

problemas para a organização, razão pela qual devem ser adotadas medidas para a 

mitigação dos riscos relacionados ao tratamento dos dados pessoais, adotando-se 

mecanismos protetores. 

 

3.4 PROTEÇÃO À UTILIZAÇÃO DE IMAGENS PESSOAIS 

 

O artigo 4º da LGPD apresenta as hipóteses em que a lei não se aplicaria. Por sua 

vez, os artigos 7º, 11 e 14 da LGPD apresentam as hipóteses em que o tratamento de 

dados pessoais poderá ser realizado, sendo o consentimento (artigo 7º, inciso I) a regra 

geral a ser observada, principalmente quando envolver o tratamento de dado sensível 

(artigo 11, inciso I) ou de crianças e adolescentes (artigo 14, § 1º). 

As imagens por si só podem não ser dados sensíveis, mas, a depender do contexto, 

podem tornar a sê-los, caso revelem características ou condições previstas no artigo 5º, 

II, da LGPD. Na falta de consentimento, a utilização de dados pessoais, inclusive 

imagens, deve ser feita com base nas hipóteses de tratamento previstas na Lei, em 

particular no seu artigo 7º. 

 

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas 

seguintes hipóteses: 

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 

dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e 

regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos 

congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; 

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que 

possível, a anonimização dos dados pessoais; 

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos 

preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do 

titular dos dados; 
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VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo 

ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 

(Lei de Arbitragem) ; 

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 

profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;      (Redação 

dada pela Lei nº 13.853, de 2019)      Vigência 

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou 

de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais 

do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou 

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação 

pertinente. 

 

Nas hipóteses de dispensa de consentimento, há a possibilidade de serem tratados 

dados pessoais pelo empregador para o cumprimento das obrigações previdenciárias, 

fiscais e trabalhistas. Em se tratando de crianças e adolescentes, o artigo 14, § 3º, da Lei 

determina que os dados pessoais poderão ser coletados quando necessários para “contatar 

os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para 

sua proteção”, não podendo haver o compartilhamento com terceiro sem o consentimento. 

Ausente as demais hipóteses previstas nos artigos 4º, 7º, 11 e 14, conclui-se pela 

necessidade de consentimento do titular quando da utilização de seus dados, 

particularmente, de sua imagem (vídeos e fotos), considerado um dado biométrico (artigo 

5º, inciso II, da LGPD), principalmente quando utilizada em relatórios ou informativos 

meramente institucionais. Contudo, em virtude de algumas finalidades e dada a 

dificuldade em ser conseguido o consentimento de várias pessoas, deve ser feita a 

anonimização (borrando, desfocando, ofuscando ou tarjando) dos rostos das pessoas 

constantes nas imagens, ou utilizar imagens que, embora não anonimizadas, não 

permitam a identificação dos seus titulares. 

Conforme observado, o dever de proteção é a regra, sendo que sua violação pode 

ensejar o dever de reparação patrimonial ou moral (artigo 42, caput, da LGPD). Em 

acórdão relacionado à Apelação Civil nº 1003122-23.2020.8.26.0157, a 26ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu direito à Indenização por 

Danos Morais por divulgação indevida de dados pessoais no website da Ré. 

Responsabilidade Objetiva. 

Além da LGPD, outras legislações protegem a utilização de dados pessoais e, 

particularmente, de imagens (fotos e vídeos), como a Constituição Federal (Art. 5º, X), o 

Código Civil – CC (artigos 11 e 20), a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (artigo 

223-C), o Código de Defesa do Consumidor – CDC (artigos 6º e 81), o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (artigo 1º e seguintes), o Marco Civil da Internet (artigo 
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3º, III) e, a depender do conteúdo (cenas de sexo, nudez ou pornografia), o Código Penal 

– CP (artigo 218-C). 

A Constituição Federal inseriu o direito de imagem no rol dos direitos e garantias 

fundamentais (TÍTULO II), protegendo-o conforme o artigo 5º, inciso X, que prevê 

indenização pelo dano material ou moral no caso de sua violação.  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação;    

 

O Código Civil, Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, também traz regras sobre 

o direito de imagem e o classifica como um direito da personalidade (CAPÍTULO II), 

cabendo o direito de proteção e de reparação se cometido algum ato ilícito.  

Segundo o Código Civilista, comete ato ilícito aquele que violar direito e causar 

dano a alguém, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência (artigo 186), 

bem como  aquele que no exercício de um direito exceder os limites que lhe são impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (artigo 187), 

obriga-se à reparação (artigo 927), independente de culpa ou dolo (parágrafo único) nos 

casos previstos em lei, ou em virtude do desenvolvimento de alguma atividade que traga 

riscos aos direitos de outrem. 

Dispõe o artigo 11 do Código Civil que, salvo exceções previstas em lei, os 

direitos de imagem são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício ser 

limitado de forma voluntária. O artigo 20 desse mesmo diploma legal dispõe que a 

exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderá ser proibida se não permitida, 

cabendo indenização no caso de serem atingidas a honra, a boa fama, a respeitabilidade, 

ou se a destinação for para fins comerciais. Situações necessárias à administração da 

justiça ou à manutenção da ordem pública dispensam tal autorização. 

 O Supremo Tribunal Federal, através da ADIN 4815, considerou que essa 

autorização seria desnecessária quando se tratar de pessoa biografada, bem como 

coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas), relativamente a obras 

biográficas literárias ou audiovisuais.  

No âmbito trabalhista (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943), a 

possibilidade de reparação de dados de natureza extrapatrimonial está prevista no Título 

II-A da Consolidação do Trabalho (CLT). Por força do artigo 223-B da CLT, os danos de 
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natureza extrapatrimonial correspondem àqueles cuja ação ou omissão resultam em 

ofensa à esfera moral ou existencial tanto da pessoa física quando da pessoa jurídica. 

Relativamente a pessoas físicas, os bens a serem tutelados são aqueles relacionados à 

honra, à imagem, à intimidade, à liberdade de ação, à autoestima, à sexualidade, à saúde, 

ao lazer e à integridade física (artigo Art. 223-C). 

Na seara criminal, o artigo 218-C do Código Penal (Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940) considera que se constitui crime a  disponibilização ou divulgação de 

fotos, vídeo ou imagem de cenas de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento da 

vítima. 

Por outro lado, o Marco Civil da Internet (MCI) (Lei n° 12.965, de 23 de abril de 

2014) ao estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no 

Brasil, prevê em seu artigo 3º a necessidade de proteção à privacidade (inciso II) e aos 

dados pessoais, na forma da lei, nas “operações de coleta, armazenamento, guarda e 

tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão 

e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território 

nacional” (artigo 11). Não obstante reconhecer o acesso à internet como essencial para a 

liberdade e o exercício da cidadania, a violação da intimidade e da vida privada implica 

a possibilidade de indenização pelo dano (material ou moral) provocado (artigo 7º, I). 

O TRRJ, com base nos artigos 3º, III e 7º, VII, do MCI, no processo nº 0001036-

57.2019.8.19.0212, condenou o infrator à obrigação de indenização por danos morais, 

pelo vazamento de dados pessoais, inclusive sensíveis, contidas em perfil de rede social.  

Ademais, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA) estabelece, em seu artigo 1º 

e seguintes, a obrigatoriedade de proteção integral à criança e ao adolescente, o que 

certamente implica a proteção aos seus dados pessoais. Considera-se criança a pessoa até 

doze anos de idade incompletos, e adolescente aquele entre doze e dezoito anos de idade, 

podendo o Estatuto ser excepcionalmente aplicado às pessoas entre dezoito e vinte e um 

anos de idade (artigo 2, caput e parágrafo único). 

Em decisão de primeira instância, o TJSP, com base  no artigo 14, §1º, LGPD, no 

processo nº 1035919-45.2020.8.26.0224, determinou que fosse retirado vídeo de 

plataforma de mensagens, haja vista a ausência de autorização por pelo menos um 

responsável legal de menor em grupo de mensagens on-line composto por 364 membros 

de um condomínio. 

Oportuniza-se chamar a atenção para o fato de que o Código Consumerista brasileiro 

(Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), ao proteger o consumidor, considera como 
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condutas reprováveis aquelas que violem a sua dignidade, visto que elas podem trazer 

reflexos em sua personalidade. Como direito dos consumidores, está previsto o acesso 

aos órgãos judiciários e administrativos para a prevenção, proteção ou reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (artigo 6º, VII). 

Através do processo nº 1016969-24.2019.8.26.0482, o TJSP, com base no CDC, 

condenou uma instituição financeira à reparação por danos morais, em virtude de 

utilização de engenharia social, uma vez que, além do vício de consentimento, não foi 

demonstrada a devida proteção aos dados pessoais pela instituição bancária. 

O artigo 81, parágrafo único, do CDC admite a tutela coletiva quando se tratar da 

defesa de interesses ou direitos difusos, coletivos (indivisíveis) ou individuais 

homogêneos. O Ministério Público é o órgão que tem legitimidade para a tutela dos 

direitos coletivos em geral, assumindo relevante papel na proteção aos dados pessoais na 

esfera coletiva (ROQUE, 2019). 

A LGPD também dispõe sobre a possibilidade de utilização dos instrumentos de 

tutela individual ou coletiva (observando-se a legislação pertinente), para a defesa em 

juízo dos interesses e dos direitos dos titulares de dados (artigo 22). 

A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do TRT da 4ª Região (RS) manteve 

a condenação de uma seguradora a indenizar por danos morais coletivo, conforme Ação 

Civil Pública em Recurso Ordinário Trabalhista nº 0000241-06.2013.5.04.0802, por 

compartilhamento indevido de dados pessoais a terceiro, com base no artigo 5º, X, da CF, 

bem como no artigo 13-A da Lei n° 11.442/2007 e no artigo 198 do Código Tributário 

Nacional (CTN). 

Conforme demonstrado, o dever de proteção está respaldado por diversos 

normativos, sendo que a violação à proteção de dados pessoais, particularmente de 

imagens pessoais, pode acarretar danos patrimoniais ou morais, inclusive coletivos, com 

o consequente dever de reparação. Em relação à LGPD, após a reparação do dano ao 

titular dos dados pessoais, aquele que o fizer, terá direito de regresso contra demais 

responsáveis que tenham participado no evento danoso (artigo 42, § 4º).  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Antes da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018, a preocupação com a proteção da imagem já constava 

no ordenamento jurídico brasileiro. 
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Segundo dispõe o artigo 5º, inciso II, da LGPD, a imagem (foto, vídeo) da pessoa 

é um dado pessoal sensível, visto ser este considerado dado biométrico, exigindo um 

cuidado mais rigoroso em seu tratamento. Como regra, para que o tratamento de dado 

pessoal sensível seja possível, é necessário que o seu titular manifeste o seu 

consentimento, de forma específica e destacada, autorizando o uso para uma finalidade 

específica, nos termos do artigo 11, I, da LGPD. 

 O dado pessoal sensível é aquele que, se revelado, pode expor e trazer 

consequências indesejadas ou mais gravosas para o seu titular, razão pela qual a sua 

proteção merece maior atenção. 

Entretanto, o artigo 11, inciso II, da LGPD apresenta as hipóteses em que o 

tratamento dos dados pessoais sensíveis poderia ocorrer sem necessidade de 

consentimento do titular, devendo, contudo, serem observadas as finalidades do seu uso, 

que envolvem:  

 

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 

administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; 

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, 

a anonimização dos dados pessoais sensíveis; 

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, 

administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de 

setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ; 

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 

profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; 

ou     (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)    Vigência 

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de 

identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados 

os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem 

direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados 

pessoais. 

 

Portanto, afastadas as demais hipóteses previstas nos artigos 4º, 7º, 11 e 14, 

conclui-se pela necessidade de consentimento do titular quando da utilização de sua 

imagem (vídeos e fotos), considerada um dado biométrico (artigo 5º, inciso II, da LGPD). 

A ausência de consentimento e/ou o consequente uso causador de algum dano ao seu 

titular pode ensejar a correspondente obrigação pela reparação, conforme tem sido as 

decisões jurisprudenciais baseadas nos normativos brasileiros. 
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CAPÍTULO 67 
 

TURISMO DE LUXO: UMA VISÃO DO CLIENTE SOBRE 
O SETOR HOTELEIRO 

 
Ana Raquel Linhares Gonçalves, Mirian Cristina Vidal da Rocha, Paulo 
Alan Deslandes Fragoso e Laissa Pacheco 

 
RESUMO: A pesquisa em questão se refere a uma abordagem sobre os 
pilares da hotelaria de luxo e como o setor vem se adequando e se 
reinventando para atender as novas tendências e demandas de seu público-
alvo. A hotelaria de luxo é altamente competitiva e requer exigência e 
qualidade nos serviços que oferece. Com abordagem fundamentalmente 
qualitativa e de natureza exploratória, o trabalho valeu-se da pesquisa 
bibliográfica para formulação do referencial teórico sobre os conceitos 
relativos à área pesquisada como, principalmente, hotelaria de luxo e 
marketing de serviços no turismo de luxo. Além disso, analisou-se as 
estratégias de Marketing de serviços no setor, incluindo a definição sobre o 
perfil do cliente consumidor da hotelaria de luxo. Um questionário online foi 
aplicado contando com 40 pessoas respondentes, no intuito de traçar o perfil 
e as prioridades do cliente ao escolher um hotel 5 estrelas, abordando 
também novas tendências da área de acordo com as preferências do público 
em questão. Como resultado, foi possível avaliar a importância de diferentes 
atributos da rede hoteleira de luxo a partir da percepção do público estudado. 
Percebeu-se que fatores como infraestrutura, decoração, piscina, vista para o 
mar, ambientes instagramáveis e experiências, principalmente 
gastronômicas, são considerados extremamente relevantes pelos 
respondentes quando se trata do turismo de luxo. Dessa forma, foi possível 
inferir a necessidade de a hotelaria de luxo buscar novos parâmetros além 
dos já conhecidos pelo mercado, à medida que se notou uma exigência de 
qualidade de serviços e experiências inovadoras que atraiam e fascinem os 
clientes. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho intitulado “Turismo de luxo: uma visão do cliente sobre setor 

hoteleiro” procura analisar o parecer sobre a atividade turística de alto padrão, atuais 

tendências e características contextualizando os principais conceitos da área. 

O tema do ofício fora decidido de acordo com a ocupação profissional em que a 

autora exerce como Assistente de Operações em uma Operadora Especializada em 

Turismo de Luxo.  Em um contexto de relação diária com o cliente de luxo, 

empreendimentos de alto padrão e solicitações exigentes, houve a necessidade de 

aprofundamento no quesito acadêmico para melhor entendimento do público frente a 

mudanças da sociedade que consequentemente refletem diretamente sobre o setor.  

É compreendido que o objetivo deste estudo é analisar os parâmetros do setor 

hoteleiro no qual serve ao hóspede de alto poder aquisitivo. Sobre a hotelaria de luxo, fica 

entendido atualmente que o setor não se resume somente a estruturas e quartos bem 

decorados e luxuosos, há também uma necessidade de adaptação e atualização para 

entender tendências e prioridades de seu público-alvo.  É possível citar, por exemplo, que 

há uma procura grande por experiências únicas, ambientes instagramáveis (o que é 

favorável, estético, agradável para tirar fotografias e publicar em redes sociais), 

experimentos gastronômicos, passeios combinados com natureza, conforto e vistas para 

monumentos turísticos/fenômenos naturais. Para identificar essas preferências, existe a 

necessidade de contemplar e aprofundar o conhecimento de maneira constante através de 

pesquisas, questionários, feedbacks, e até a própria rotina de um empreendimento 

hoteleiro também é de grande serventia para se obter essa percepção e, dessa forma, 

realizar adaptações aos novos conceitos e tendências. Em suma, considerando a atual 

sociedade, na qual as informações se manifestam e se multiplicam com facilidade e 

rapidez, há necessidade de renovação e atualização dos tópicos importantes, nos quais os 

investimentos devem ser direcionados. 

Diante do contexto mencionado, o trabalho em questão conta com as etapas a 

serem detalhadas a seguir. Introdução, abordando escolha do tema e métodos utilizados 

durante a pesquisa, referencial teórico que teve em sua base pesquisa bibliográfica através 

de autores conceituados em turismo e hotelaria no setor de luxo. Em seguida, apresenta-

se os procedimentos metodológicos, explicando de forma detalhada os métodos 

utilizados. A coleta de dados se deu através de questionário de 20 perguntas, elaborado 
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na plataforma online google forms, que contabilizou 40 respondentes, disponibilizado 

entre os dias 19 de outubro de 2021 a 26 de novembro de 2021 e divulgado em redes 

sociais como instagram e facebook, caracterizando uma pesquisa de caráter heterogêneo. 

Por fim, tem-se a análise de dados com o balanço sobre as respostas adquiridas e a 

conclusão que reflete de maneira geral os principais pontos que foram discutidos durante 

o trabalho.  

OBJETIVOS  

Como objetivo principal da pesquisa, almeja-se analisar conceitos sobre hotelaria 

de luxo e levantar dados de acordo com as preferências e prioridades do cliente ao 

contratar um serviço de alto padrão. Nesse sentido, de maneira mais específica, busca-se 

conceituar a hotelaria de luxo; traçar o perfil do cliente que consome a atividade turística 

conceituada como alto padrão e abordar a atual situação do mercado hoteleiro de luxo 

frente às adversidades do setor. 

 

HOTELARIA: CONCEITUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

A hotelaria ao longo dos anos demonstra sua relevância na vida das pessoas ao 

proporcionar experiências.  

De acordo com Beni (2011), o conceito de hotelaria consiste em:  

O hotel é uma empresa de prestação de serviços e diferencia-se de outros 

estabelecimentos industriais ou comerciais. Enquanto na indústria pode-se 

planejar o número certo de equipamentos, instalações e pessoal para um 

determinado tipo de produção, o mesmo não acontece com a hotelaria, que fica 

no aguardo dos clientes para pôr em funcionamento seu esquema de produção. 

O produto hoteleiro é estático. O consumidor deve ir até ele. (BENI, 2011, 

p.195). 

 

Assim como citado anteriormente por Beni (2011, p.195), “...o consumidor deve 

ir até ele...” referindo-se ao empreendimento hoteleiro e levando ao questionamento sobre 

o que realmente motiva o cliente a procurar um determinado meio de hospedagem. Para 

distinguir o hotel ideal para cada público, o sistema de classificação chega para agregar e 

descomplicar a escolha de um estabelecimento.   

De acordo com Menezes e Silva (2013), o Sistema Brasileiro de Classificação 

prescreve sete tipos de hospedagem: Hotel, Resort, Hotel Fazenda, Cama & Café, Hotel 

Histórico, Pousada e Flat/Apart-Hotel. Além da nomeação específica, o sistema também 

recorre à utilização da representação de padrão de hotéis por estrelas para identificar as 
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divisões. Nesse contexto, o termo 5 estrelas acabou deixando debates em aberto sobre os 

serviços oferecidos e infraestrutura dos estabelecimentos. 

Ainda no intuito de facilitar a escolha do cliente de acordo com seu perfil, a 

abordagem realizada por estrelas é criada no intuito de atender às diferentes necessidades, 

propondo modernização e popularização dos conceitos, considerando a dificuldade que 

as classificações formuladas anteriormente tiveram de emergir no conhecimento popular.  

De acordo com a portaria, a classificação dos meios de hospedagem fica 

estabelecida da seguinte forma: hotel (de 1 a 5 estrelas); resort (4 a 5 estrelas); 

hotel fazenda (1 a 5 estrelas); cama e café (1 a 4 estrelas); hotel histórico (3 a 

5 estrelas); pousada (1 a 5 estrelas), e flat/apart hotel (3 a 5 estrelas). De acordo 

com o Ministério do Turismo (2010) o Sistema Brasileiro de Classificação está 

fundamentado em uma série de requisitos, os quais os meios de hospedagem 

devem atender: Infraestrutura: vinculados às instalações e aos equipamentos; 

Serviços: vinculados à oferta de serviços; Sustentabilidade: vinculados às 

ações de sustentabilidade (uso dos recursos, de maneira ambientalmente 

responsável, socialmente justa e economicamente viável, de forma que o 

atendimento das necessidades atuais não comprometa a possibilidade de uso 

pelas futuras gerações). Os requisitos são divididos em mandatórios, que são 

aqueles de cumprimento obrigatório pelo meio de hospedagem; e eletivos, que 

são aqueles de livre escolha do meio de hospedagem, tendo como base uma 

lista pré-definida (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).  

 

Sendo assim, cada empreendimento hoteleiro se adequa às especificações do perfil 

que deseja atrair e, assim, molda o atendimento e serviços de acordo com seu público-

alvo. Dessa forma, os meios de hospedagem de luxo traçam suas diretrizes para se 

estabelecerem no mercado turístico. 

O MERCADO DE LUXO 

O alto padrão e tudo que ele contempla se estabelece na sociedade com foco na 

distinção de classes, e no mercado hoteleiro, esse contexto se reflete. Dubois, Laurent e 

Czellar (2001), direcionam ao luxo elementos como elitismo, preço alto, exclusividade, 

raridade, alta qualidade, refinamento, prazer, distinção social e sucesso. Assim como 

Lipovetsky e Roux (2005), afirmam que luxo é também derivado de “luxus”, e sua origem 

deriva dos termos luxúria, exuberância e profusão. 

De acordo com Alléres (2006), o alto padrão relaciona mercadorias de alto nível 

com detalhes sobre experiências e lugares exclusivos. Galhanone (2005) complementa 

que atributos de estilo, olfativos, gastronômicos, musicais podem criar memórias de 

caráter prazeroso. O marketing sensorial, associado a momentos importantes, pode 

acentuar e marcar uma experiência agradável. Finalizando conforme Lipovetsky e Roux 
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(2005), o alto padrão sendo utilizado como estilo de vida, exemplo de requinte é 

geralmente associado aos deleites que os cinco sentidos proporcionam.  

 

HOTELARIA DE LUXO: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

A prática do turismo inicialmente se estabelece como uma prática pouco acessível, 

criando adesão e disseminando conhecimento aos poucos.  

Se tivéssemos de escolher uma data de nascimento do Rio de Janeiro como 

destino turístico internacional, uma possibilidade seria 22 de julho de 1907. 

Nesse dia chegou ao Rio o navio Byron, trazendo um grupo de turistas na 

primeira viagem à América do Sul promovida pela filial Nova York da agência 

Thomas Cook, pioneira no turismo internacional. Hospedados no Hotel 

Internacional, no Silvestre, o grupo de 10 a 12 turistas, acompanhados de dois 

representantes da agência (números variam conforme as fontes), passou cerca 

de uma semana na cidade (CASTRO, GUIMARÃES, MAGALHÃES, 2013 

p.13). 

 

A hotelaria de luxo no país tem sua expansão a partir do investimento em 

urbanização e melhorias em razão do contexto histórico de comemoração da 

Independência do Brasil, conforme é citado abaixo:   

 
No Rio de Janeiro, conseguimos ver em seus primórdios a hotelaria de luxo 

tomando espaço, e o primeiro acontecimento na cidade foi o hotel Avenida, 

inaugurado em 1908 na Av. Rio Branco, com 220 quartos, considerado a pedra 

fundamental da moderna hotelaria brasileira e provavelmente investiu mais 

que as empresas mais modestas, na sua promoção e publicidade (BELCHIOR 

e POYARES, 1987: p. 140). 

 

Com o aval de Epitácio Pessoa, Octávio Guinle construiria um hotel sofisticado e 

glamuroso no novo bairro que acabava de surgir, Copacabana, e que seria como nenhum 

outro hotel na América Latina. Porém Octávio Guinle somente aceitou construir o hotel 

com a condição de que este pudesse oferecer cassinos, como forma de tornar o negócio 

rentável. Os cassinos naquela época eram proibidos no país, porém Epitácio Pessoa tratou 

de mudar a lei e permitir esta atividade. O hotel deveria ficar pronto antes de setembro de 

1922, período da grande festa (BOECHAT, 1999). 

Em meio à atrasos e outras eventualidades, se inaugura o Copacabana Palace, atual 

Belmond Copacabana Palace, em 13 de agosto de 1923, conforme trecho do jornal 

Gazeta de Notícias, do dia após sua inauguração: 

A convite da diretoria do Copacabana Palace, o sr. presidente da República 

saiu ontem, pela manhã, do palácio do Catete, dirigindo-se àquele suntuoso 

estabelecimento, cuja inauguração foi presidir. S. Ex. partiu do Catete 

acompanhado do Dr. João Luiz Alves, ministro da Justiça; Dr. Alaor Prata, 

prefeito do Distrito, general Santa Cruz, chefe da Casa Militar, demais oficiais 

que a compõem, dirigindo-se diretamente ao novo hotel, cujas dependências 

percorreu, tendo palavras de louvor por tudo quanto viu e felicitando a 
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companhia pelo esforço que a sua iniciativa representa. No Copacabana-Palace 

foi oferecida a S.Ex. e comitiva uma taça de champagne, bebendo o chefe de 

Estado à prosperidade da empresa, cujo talento de realização pôs em relevo. 

(GAZETA DE NOTÍCIAS, 1923:2) 

 

De acordo com Camarço (2018), o país atravessava uma crise na década de 90 na 

área do turismo, principalmente no Rio de Janeiro, com uma reputação abalada devido a 

episódios de violência na cidade.   

Em um contexto esperançoso no âmbito financeiro e declarações oficiais sobre o 

Rio de Janeiro sediar importantes eventos como Encontro Mundial da Juventude em 

2013, Copa do mundo em 2014 e Olimpíadas em 2016, figuras políticas de todas as 

esferas se reuniram para fornecer a infraestrutura necessária, principalmente turística, 

para atender aos eventos em questão. Se cria então uma atmosfera de renovação e 

reestruturação do setor advindos dos eventos oficiais confirmados que iriam atrair público 

de esfera mundial para a cidade. 

Nesse sentido, o megaevento é apresentado como “oportunidade catalisadora do 

desenvolvimento urbano, no bojo da difusão da ideologia neoliberal e da afirmação do 

empresariamento da gestão urbana” (SÁNCHEZ et. al., 2012, op. cit. p. 234). Conforme 

discorre Mol (2014), o perfil do setor de alto padrão tem mostrado a tendência de procura 

para situações particulares em caráter de exclusividade, ao invés do contexto de luxo e 

grandiosidade antes pioneira no mercado de luxo. 

Desde então, o mercado nacional apresentava uma alta significativa em sua 

procura turística, na qual foi demasiadamente atingida de forma inesperada e arrebatadora 

pela pandemia do Coronavírus, que se deu início em Wuhan, China no final de 2019 e 

que rapidamente alcançou parâmetros globais nos seis primeiros meses após seu início.  

Os dados do tráfego aéreo nacional já nos demonstram um percentual alarmante, 

apresentando, no ano de 2020, uma retração inédita de 93% nos voos nacionais e 98% 

nos voos internacionais, segundo os dados divulgados pela ABEAR (BENI, 2020). Ainda 

de acordo com Beni (2020), em um cenário de retomada pós pandemia, o turismo 

doméstico local e nacional irá crescer inicialmente nos moldes de deslocamentos de 250 

km de distância, com predominância da utilização de carro próprio ou eventualmente 

ônibus e voos domésticos de até três horas.  

 

MARKETING DE SERVIÇOS NO TURISMO DE LUXO 
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Demonstrando sua importância no corpo social atualmente, o setor de serviços se 

estabelece no âmbito econômico em razão de sua boa comunicação com o perfil de seus 

clientes. 

Conforme Klassen, Russell & Chrisman (1998), ao abordar o tema sobre serviços, 

é importante citar as quatro peculiaridades essenciais para identificá-los; se trata do fato 

de serem perecíveis, heterogêneos, simultâneos (a possibilidade de serem produzidos e 

consumidos ao mesmo tempo) e a intangibilidade.  

“A excelência em marketing de serviços exige a excelência em três áreas 

abrangentes: marketing externo, marketing interno e marketing interativo”, afirmam 

Kotler e Keller (2012, p.391). Marketing externo se compreende pelo processo anterior 

ao cliente experienciar o serviço em questão. Já o marketing interno contempla o 

treinamento e conhecimento adquirido para aquele serviço; enquanto o marketing 

interativo se trata do resultado do processo. Kotler & Keller (2012) comentam que avaliar 

a qualidade de um serviço prestado é considerado mais difícil do que avaliar a qualidade 

de um bem tangível para o cliente. Nesse sentido, os autores ainda acrescentam que 

serviço é qualquer ato ou desempenho essencialmente intangível, e sua execução pode ou 

não estar ligada a um bem concreto. 

O contexto do mercado de serviços e seus componentes, conforme explicados 

acima, mostram que o caminho para o sucesso é entender melhor seu público-alvo e 

estabelecer essa comunicação de forma clara e coesa. De acordo com Cardozo (1965), 

nessas condições o consumidor vai estar mais propenso a adquirir o serviço futuramente 

e relatar para outras pessoas sua vivência sobre experiências favoráveis.  

Dessa forma, entender as expectativas dos consumidores é um pré-requisito chave 

para oferecer um serviço de qualidade superior. No entanto, a natureza dessas 

expectativas e a maneira como são formadas continua ambígua ao longo da literatura 

(PARASURAMAN et al., 1991). É possível compreender que em meio ao leque de 

opções oferecidas, há uma grande importância em identificar o que é realmente solicitado 

e procurado pelo cliente que as consome.  

De acordo com Parasuraman et al. (1991), clientes são propensos a entender que 

quanto mais pagam pelo serviço contratado, com mais qualidade esse será executado e 

entregue. O que não quer dizer que outro serviço que seja oferecido com menor valor não 

tenha qualidade, porém se trata de uma questão de ter confiabilidade na reputação daquela 

marca/serviço. Fica a critério da empresa contratada manter ou superar as expectativas do 

determinado cliente.  
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Após a clara importância da comunicação e informação no setor de serviços, é 

perceptível então que o cliente de luxo, que tem perfil exigente, necessita de dedicação 

dobrada, conforme parágrafo a seguir.  

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO CONSUMIDOR DE LUXO 

O cliente da hotelaria de luxo preza por detalhes, ao se hospedar em um hotel 

considerado 5 estrelas, é presumível que as expectativas sejam altas. Alleres (2000), 

analisa que o consumidor de luxo ao solicitar um serviço de alta qualidade, busca adquirir 

uma mercadoria ou experiência que supere suas vivências internas e que proporcione 

momentos prazerosos no intuito de superar o que já foi experimentado anteriormente.   

Segundo Passarelli (2010), a essência do serviço ou item de alto padrão deve estar 

relacionada diretamente com superioridade, individualidade e excelência. É possível 

observar a procura por exclusividade no setor devido ao perfil do público-alvo, 

fomentando ainda mais o mercado. Vasconcellos (2009), cita que as pessoas bem 

abastadas não procuram por experiências com valor agregado financeiramente com 

intuito de gastar mais, a intenção em primeiro plano é procurar itens que compactuem 

com seu perfil, e assim, experimentar o serviço adquirido. Essa constatação da autora 

torna-se um dado importante para corroborar com o pressuposto que o quesito financeiro 

nem sempre é o fator mais importante na hora de selecionar um produto/serviço. 

Entende-se então que o luxo engloba também experiências, sejam elas 

gastronômicas, recreativas, culturais e dentre outras. Em relação ao seu lado emocional, 

a natureza apaixonada do consumidor o leva a tornar o luxo como parte de seu estilo de 

vida. Assim, a utilidade do produto de consumo não é como em outros segmentos 

(PASSARELLI, 2010), isto é, a grife utilizada pontualmente, ou a rede de hotéis que o 

cliente costuma se hospedar, diz sobre sua preferência por lugares que oferecem distinção 

e exclusividade de produtos/serviços. 

Considerando as características apresentadas, os consumidores de luxo adquirem 

produtos do setor para usufruir tanto do valor utilitário quanto utilizando os serviços e 

facilidades para considerar um estilo de vida.  

 

METODOLOGIA  
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Os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento do presente 

trabalho referem-se ao caráter exploratório e qualitativo, com a finalidade de analisar o 

cenário e coletar elementos importantes relacionados à temática abordada.  

Conforme Minayo (2001) a pesquisa qualitativa trabalha com a relação entre 

crenças, razões, aspirações, valores e ações, que corresponde às atitudes humanas e a 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Assim, a 

pesquisa qualitativa “tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da 

experiência humana, para apreender a totalidade no contexto daqueles que estão 

vivenciando o fenômeno” (POLIT, BECK E HUNGLER, 2004, p. 201). Ainda 

acrescentando, “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento'' (GIL, 2008, p.54). A pesquisa 

qualitativa “procura desenvolver os conhecimentos científicos sem a preocupação direta 

com suas aplicações e consequências práticas, entendendo este novo fenômeno, gerando 

conhecimento” (GIL, 1999, p.42). 

De acordo com Andrade (1999, p.17), o estudo exploratório, se caracteriza como 

um estudo preliminar, voltado a proporcionar maiores informações sobre um determinado 

assunto que se vai estudar, para contribuir na formulação ou na delimitação de um tema 

ou para a elaboração de hipóteses para futura avaliação. 

O documento em questão foi feito em etapas, para que assim fosse possível chegar 

em objetivos. A primeira etapa se trata da utilização da pesquisa bibliográfica para se 

obter informações acadêmicas de autores renomados a partir do tema tratado. De acordo 

com Macedo (1994), pesquisa bibliográfica é a procura de informações em documentos 

que se relacionam como problema de pesquisa, tendo como finalidade obter um 

aprofundamento teórico em relação à temática abordada. A pesquisa bibliográfica pode 

ser entendida como “um elenco de etapas coerentes utilizadas para levantar o mais 

exaustivamente possível a produção intelectual relativa a um certo tema” (TATSCH & 

VOLPATO, 2002, p.100). Para tanto, o levantamento bibliográfico foi baseado em 

assuntos apresentados por autores renomados que dominam conceitos relativos a hotel, 

luxo, turismo, consumo, marketing de serviços, público-alvo e nichos de mercado. 

As pesquisas bibliográficas executadas neste trabalho foram feitas através de 

bibliotecas científicas digitais, como o Google Acadêmico e Scielo e a procura pelo 

conteúdo acadêmico se deu através da busca por palavras chaves referentes ao tema 

pesquisado, bem como expressões utilizadas na hotelaria. Dessa forma, algumas palavras 

utilizadas foram: luxo; sofisticação; nicho de mercado; hotelaria do Rio de Janeiro; 
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marketing de serviços; público de luxo; hotéis de luxo. Nesse contexto, Tash e Volpato 

(2002) concluem sobre o método de pesquisa; a pesquisa bibliográfica pode ser entendida 

como “um elenco de etapas coerentes utilizadas para levantar o mais exaustivamente 

possível a produção intelectual relativa a um certo tema” (TATSCH & VOLPATO, 2002, 

p.100). 

Por fim, foi aplicado um questionário formulado a partir de pesquisa em caráter 

qualitativo e exploratório, (anexo 1), com 20 perguntas e 40 respondentes, que obtiveram 

ciência da pesquisa através de plataformas online como facebook, instagram e grupos 

online com temas relacionados à trabalhos acadêmicos. O objetivo principal dessa técnica 

é levantar dados atuais sobre as preferências e prioridades de consumidores ao usufruir 

de um serviço de luxo.  

É relevante citar também que foram utilizados métodos de análise documental e 

estudo de caso, consistindo em um meio de pesquisa que geralmente coleta dados 

qualitativos, no intuito de manifestar, explorar episódios recentes que fazem parte do tema 

abordado. Conforme Yin (2001), a investigação de estudo de caso enfrenta uma situação 

tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de 

dados e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidência, beneficiando-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de 

dados. 

A pesquisadora teve facilidade para abordar o tema, visto que o cliente com o 

perfil de luxo é um elemento presente em seu âmbito profissional, sendo assim, abordar 

tópicos sobre seu perfil e atuais tendências lhe remete interesse e relevância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O trabalho em questão contou a aplicação de um questionário a fim de traçar um 

novo perfil sobre prioridades e gostos do cliente que utiliza ou já utilizou serviços de 

hospedagem de luxo em algum momento.  

A pesquisa foi feita através do método online, utilizando a plataforma google 

forms, na qual especificava detalhes sobre o que um hotel considerado 5 estrelas oferece 

aos seus clientes e assim solicitava que os participantes da pesquisa selecionassem o que, 

na opinião deles, era mais importante em um contexto de hospedagem de luxo.  

O questionário contou com 40 pessoas, com adesão de caráter heterogêneo, 

respondendo um questionário com 20 perguntas, entre os dias 21 de outubro de 2021 ao 
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dia 26 de novembro de 2021, caracterizando essa amostra como não probabilística, ou 

seja, fora utilizada a seleção aleatória de participantes.  

O questionário contou com perguntas objetivas aos respondentes com a escala 

Likert, possuindo dez possíveis variáveis como resposta, a fim de verificar o nível de 

importância do indivíduo com itens pouco importantes ou muito importantes. Conforme 

Saraph et al. (1989), a escala Likert tem grande utilização em pesquisas que buscam 

respostas que variam de acordo com o grau de intensidade. 

No intuito de compreender o perfil do cliente ao lidar com um produto de luxo e 

abordar suas prioridades ao se hospedar em meio de hospedagem de alto padrão, os 

participantes, necessariamente consumidores desse tipo de serviço de hospedagem, 

responderam as questões que serão citadas a seguir. 

 

Questão 1: Já se hospedou em um hotel de luxo dentro do estado do Rio de 

Janeiro? 

Sobre a primeira pergunta, no intento de observar a relação da amostra com o Rio 

de Janeiro, 30 respondentes disseram que nunca se hospedaram em um hotel de luxo 

dentro do recorte espacial do estado do Rio de Janeiro, e 10 participantes já 

experimentaram serviços de alto padrão na “Cidade Maravilhosa”.  

A segunda parte da questão 1 indaga sobre qual hotel os respondentes já se 

hospedaram no Rio de Janeiro. Considerando o contexto, verificou-se que os hotéis 

Belmond Copacabana Palace e Sheraton Rio foram citados duas vezes cada pelos 

respondentes. Já os Hotéis Grand Mercure, C Design, Rio Othon Palace, Windsor 

Miramar, Fasano Rio e Vila Santa Teresa foram citados apenas uma vez por cada pessoa 

que respondeu. Enquanto 30 respondentes alegaram que não haviam se hospedado em um 

hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro. 

 

Questão 2: Quando ocorreu a hospedagem? 

Considerando a questão 2, que se trata da época em que ocorreu a hospedagem, 

28 participantes (70%) nunca se hospedaram em um hotel considerado 5 estrelas. Aos 

que já se hospedaram, a maior parcela dos participantes, totalizando 8 deles (20%) se 

hospedaram em um hotel considerado 5 estrelas antes da pandemia, sendo em 2019, 2018 

ou antes. Apenas 3 dos participantes (7,5%) tiveram acesso à empreendimentos de luxo 
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durante a pandemia, sendo os anos de 2020 e 2021. Um dos participantes (2,5%) relatou 

não se lembrar quando se hospedou em um hotel 5 estrelas. 

 Questão 3: Por quanto tempo permaneceu hospedado? 

A questão se refere ao número de noites que hóspedes pretendem usufruir ao se 

acomodar em um hotel de alto padrão.  28 (70%) dos participantes do questionário nunca 

se hospedaram em um hotel considerado 5 estrelas. Considerando os respondentes que já 

se hospedaram em um empreendimento de luxo, 7 deles (17,5%) costumam se hospedar 

até 3 dias, 4 dos participantes (10%) têm o hábito de se hospedar 1 dia ou menos. Um 

participante (2,5%) não soube ou não preferiu responder essa questão (outros). 

 Questão 4: Qual foi o motivo da sua hospedagem? 

A pergunta de número 4 indaga sobre a razão que levou o respondente do 

questionário a realizar a hospedagem em um determinado empreendimento hoteleiro 

considerado 5 estrelas. Dos 40 participantes, 28 pessoas (70%) que responderam ao 

questionário nunca se hospedaram em um hotel 5 estrelas. De acordo com os que já 

vivenciaram a experiência em questão, é possível verificar que o motivo mais votado ao 

se hospedar em um hotel considerado 5 estrelas foi o objetivo de lazer, com 8 

participantes (20%) no total. As demais opções tiveram 1 voto cada (2,5%), sendo elas: 

cortesia, comemoração em família e não no Rio de Janeiro (sinalizando que se hospedou 

em um empreendimento de luxo, mas não na cidade do Rio de Janeiro) e outros. É 

importante salientar que o objetivo da viagem é um fator determinante para definir seu 

destino e a expectativa do cliente frente à situação.   

 Questão 5: Quem costuma fazer suas reservas? 

De acordo com a questão número 5 que caracteriza quem tem o costume de efetuar 

as reservas dos respondentes, 30 pessoas (81,6%) fazem suas próprias reservas, seguido 

pelo segundo mais votado, “outros” com 5 respondentes (13,2%). 1 participante 

respondeu “cônjuge/parceiro” e outro “Namorado”, registrando 2,5% para cada tópico.  

Fica compreendido então que a maioria dos participantes tem a preferência de 

fazer suas próprias reservas de hospedagem, fator que deixa claro a preferência por 

confeccionar o serviço em detalhes conforme gosto pessoal.  

 

Questão 6: Qual foi a razão da escolha do hotel em específico? 
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Através dessa pergunta, ficou perceptível que a razão da escolha dos hotéis de 

luxo, de acordo com os participantes, é de fato heterogêneas e não seguem um padrão, à 

medida que se indicou: preço, visual e day use 1 vez; enquanto, localização e custo-

benefício foram citados duas vezes cada, o que sinaliza um nível de importância maior 

sendo motivo relevante de um possível investimento em ações de marketing. 

 

Questão 7: Existe algo que te marcou positivamente ou negativamente durante sua 

estadia? 

De acordo com a pergunta sobre as experiências dos respondentes ao se hospedar 

em uma unidade habitacional de alto padrão, as experiências positivas predominaram nos 

relatos, visto que há dois relatos de marco negativo nas respostas em questão e em 

contrapartida, 8 positivos. Alguns optaram por não responder. As experiências relatadas 

foram escritas de modos diferentes, porém algumas características se repetem entre os 

comentários, como: serviço, café da manhã e estrutura do hotel. Tendo em vista a opinião 

do consumidor, é de grande relevância listar os itens mais citados para que tenham uma 

atenção exclusiva no âmbito de qualidade do serviço, e assim continuar a fidelizar 

clientes.   

 

Questão 8: Se retornasse ao destino você se hospedaria novamente neste hotel? 

O retorno ao hotel já hospedado anteriormente é o questionamento da sentença 

acima e foi considerado como um ponto positivo entre os respondentes da pesquisa, visto 

que, 8 deles responderam “sim” ao hotel de alto padrão em que já se hospedaram, seguido 

por 4 respostas “com certeza”, contrastando com apenas 1 voto com a resposta, “daria 

preferência a outro hotel”. As respostas em questão exemplificam como a fidelização ao 

cliente pode ser benéfica e lucrativa. Considerando que a pergunta em questão não era de 

caráter mandatório, alguns participantes optaram por não responder.  

 Questão 9: Caso você retornasse ao hotel e ele aumentasse o valor da diária, 

quanto você estaria disposto a pagar para se hospedar novamente? 

Foi compreendido que dos respondentes que se comprometeram a responder à 

pergunta de cunho não obrigatório, 11 deles (45,8%) estariam dispostos a pagar de 0 a 

10% a mais sobre o valor da diária do hotel em que já se hospedou; 3 deles (12,5%) 

estariam dispostos a cobrir de 11 a 20% do valor e 1 participante (4,2%) se comprometeria 

a pagar de 21 a 30% a mais sobre o valor da diária. Dos participantes que não se 
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comprometeriam a pagar a diária com valor reajustado, 5 pessoas (20,8%) assinalaram a 

opção “não me hospedaria nesse hotel novamente” e 4 assinalaram as opções “Nunca me 

hospedei em um hotel 5 estrelas” / “Nunca fui” / “Não se aplica”, contabilizando 16,8%. 

Considerando o resultado, seria de interesse das redes hoteleiras realizarem pesquisas 

objetivando uma maior lucratividade, afinal houve um número considerável de hóspedes 

que assimilaram que estavam dispostos a pagar até 10 % a mais em cima do valor da 

diária. 

 Questão 10:  Em uma escala de 0 a 10 (sendo 10 certamente e 1 improvável) qual 

a probabilidade de você indicar esse hotel para amigos e familiares? 

Um número representativo de respondentes, totalizando 19 pessoas (86,3%), 

sinalizou que recomendaria o hotel que se hospedou para amigos e familiares com 

marcação propensa para certamente na escala de 10 até 7. Seguido de 2 pessoas, 

pontuando de 3 a 5 (9%) na escala likert. Somente um dos respondentes assimilou 1 

improvável (4,5%). Com um grau de satisfação claramente alto, fica perceptível a 

possibilidade de investimento em pesquisas objetivando a lucratividade por parte das 

redes hoteleiras. 

 

Questão 11: Se pudesse se hospedar em qualquer hotel considerado 5 estrelas no 

Rio de Janeiro gratuitamente, qual seria? 

Na questão de número 11 a maioria dos respondentes assinalou o Belmond 

Copacabana Palace para se hospedar, ao cogitar a hipótese de se acomodar gratuitamente 

em um empreendimento de alto padrão. Seguidos por Fasano Rio com 6 citações, 

Miramar Hotel by Windsor e Fairmont Copacabana com 3 ocorrências cada um. 

Relevante notar também, que houve um respondente que assimilou “Fasano ou Belmond 

Copacabana Palace”, assumindo a tradicionalidade e fama dos dois hotéis no Rio de 

Janeiro.  

 

Questão 12: O que motivou sua escolha pelo hotel citado acima? 

Os motivos citados para escolha da pergunta anterior foram diversos, como: “day 

use e a promoção na época”, “ótimas indicações”, “design clássico e trajetória histórica”, 

“serviços” entre outros. Alguns pontos se repetiram e foram importantes entre os 

comentários, como fama, indicações de pessoas próximas e serviços como pontos 

relevantes ao escolher um hotel de luxo. Apresenta-se então a importância da fidelização 
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de hóspedes, visto que todos os principais motivos aqui listados se relacionam com a 

opinião de uma outra pessoa, sendo direta ou indiretamente. 

Questão 13:  Coloque uma nota para cada um desses itens. 

A questão 13 contou com 21 gráficos que foram estruturados com base na escala 

Likert, possuindo dez possíveis variáveis como resposta, com intuito de verificar o nível 

de importância do item com opções de 1 a 10, considerando pouco importante ou muito 

importante. 

                     

Questão 14: Na sua opinião, o que caracteriza um hotel como 5 estrelas? 

Respostas distintas foram fornecidas a essa pergunta. Nesse contexto é importante 

pontuar alguns itens recorrentes, como: serviço, estrutura, atendimento impecável, 

higiene, qualidade no café da manhã. Nota-se então que um hotel 5 estrelas, de acordo 

com as respostas dos participantes, tem a necessidade de ter um apanhado de elementos 

com qualidade e um ótimo atendimento ao consumidor.  

 

Questão 15: O que um hotel de luxo precisa ter para atender às suas expectativas? 

A questão de número 15 também conta com itens mencionados mais de uma vez 

pelos participantes, como: estrutura do empreendimento, higiene impecável, atendimento 

e serviço. Um ponto curioso a se comentar é que algumas avaliações se direcionam para 

estilo e beleza, assim sugerem que o hotel tenha estilo, um design único.  

 

Questão 16: Existe algum serviço personalizado que você não recebeu, mas 

gostaria que tivessem ofertado? 

É analisado que a experiência de hospedagem dos respondentes é positiva e não 

remete à sensação de que algum serviço poderia ter sido melhor executado, visto que 10 

participantes responderam “não”, concluindo que estavam amplamente satisfeitos com a 

propriedade contratada para estadia.  

 Questão 17: Qual é seu gênero? 

Houve mais mulheres participando da pesquisa em questão, resultando em 22 

pessoas (55%) do gênero feminino e 18 participantes (45%) do gênero masculino.  
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 Questão 18: Qual a sua faixa etária? 

A pesquisa foi elaborada em caráter heterogêneo, obtendo participação aleatória 

de pessoas, assim, 31 respondentes (77,5%) assinalaram entre 18 e 35 anos, 6 

participantes (15%) votaram de 36 a 50 anos e 3 pessoas (7,5%) votaram em 51 a 64 anos.  

 Questão 19: Qual a sua escolaridade? 

Os elementos participantes da pesquisa em questão se dividem em pós-graduação 

completa com 13 participantes (32,5%); Ensino Superior Completo com 12 pessoas 

(30%); Ensino Superior incompleto com 12 respondentes (30%) e 3 indivíduos (7,5%) 

com Ensino Médio concluído. 

 Questão 20: Qual é a renda da sua família? 

De 03 a 05 salários mensais, contando com 15 participantes (37,5%); 13 

indivíduos (32,5%) com renda mensal de 05 a 10 salários mínimos; 7 respondentes 

(17,5%) assinalaram entre 01 a 03 salários mínimos. Enquanto 2 participantes (5%) 

assinalaram entre 11 a 20 e entre 21 a 30 salários mínimos cada um. Um respondente 

(2,5%) assinalou 40 salários mínimos ou mais.  

 

CONCLUSÃO 

  Esta pesquisa teve como propósito, abordar a estrutura hoteleira e os serviços 

prestados pelo setor de hotelaria de luxo, além de avaliar a satisfação e as prioridades dos 

clientes com relação aos serviços oferecidos.  

Para que o trabalho não se limitasse à teoria, foi aplicado um questionário 

qualitativo com perguntas subjetivas mescladas com questões utilizando a escala Likert, 

no intuito de compreender as prioridades e escolhas de hóspedes e potenciais clientes ao 

escolher uma unidade habitacional considerada 5 estrelas. A pesquisa aconteceu entre os 

dias 21 de outubro de 2021 ao dia 26 de novembro de 2021 e contou com 40 respondentes, 

de caráter heterogêneo, caracterizando essa amostra como não probabilística, ou seja, fora 

utilizada a seleção aleatória de participantes. Fato que pode ter sido um empecilho visto 

que 75% dos que responderam, não haviam se hospedado em um hotel 5 estrelas no Rio 

de Janeiro.  

Como resultado da escala Likert, percebeu-se que muitos clientes, tanto os que 

nunca usufruíram da hotelaria de luxo como os que já praticaram a atividade hoteleira na 

cidade do Rio de Janeiro consideram muito importante a infraestrutura, decoração, 
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piscina e vista para o mar, assim como experiências, principalmente gastronômicas. O 

que é compreendido a partir desses fatos é que o conceito de luxo ainda está plenamente 

atrelado às experiências que o empreendimento hoteleiro pode proporcionar, a área de 

empreendimentos luxuosos necessita se reinventar e buscar novos parâmetros além dos 

já conhecidos pelo mercado, é percebida uma exigência de promoção de serviços e 

experiências inovadoras que atraiam e fascinem os clientes, aliados a táticas de marketing 

específicas para o setor.  

Dessa forma, todas as táticas de renovação e exclusividade se relacionam muito 

bem no segmento de hotelaria de luxo. É importante que sempre sejam realizadas 

pesquisas de caráter qualitativo no intuito de levantar tópicos de como os clientes estão 

percebendo e priorizando os serviços e principalmente ouvir sugestões e críticas 

atentamente com o intuito de melhorar os serviços prestados. 

Respondendo ao problema de pesquisa que se referia a capacidade do setor 

hoteleiro de luxo corresponder às expectativas de seu cliente; se pode concluir que, apesar 

de ser um conceito muito fluido e ter a característica de estar sempre em mutação, de 

acordo com o conteúdo bibliográfico apresentado e o questionário aplicado, o turismo de 

luxo tem entregado qualidade e tem se adaptado às mudanças da área.   

Atendendo aos objetivos específicos, pode-se dizer que para conceituar o setor 

hoteleiro considerado 5 estrelas, fora utilizado como base autores conceituados em 

hotelaria e luxo, e verificou-se então que a padronização e classificação hoteleira veio 

para auxiliar os empreendimentos do setor no intuito de aprimorar o entendimento sobre 

seu nicho de mercado e investir em públicos pertinentes. Por outro lado, consumidores 

puderam ter opções de escolha mais concretas no intuito de estarem aptos a entender o 

que realmente poderiam esperar de um serviço de hotelaria contratado. Abordar a situação 

atual do setor é um assunto de grande instabilidade, visto que o contexto atual compreende 

uma pandemia global que afeta diretamente o setor abordado neste trabalho, no entanto, 

já se encontram disponíveis artigos científicos de autores que atuam na área de turismo 

para que, mesmo com as incertezas do futuro, o capítulo da história seja documentado 

através de fontes confiáveis.   

É importante adicionar que, em um momento atual de mudanças repentinas e 

adaptações de acordo com as diferentes fases advindas de uma situação de pandemia, 

seria bom frisar que estudos futuros sobre o âmbito comportamental dos consumidores 

no contexto de retorno à atividade turística é um ponto relevante a ser estudado 

futuramente. 
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CAPÍTULO 68 
 

TURISMO E EVENTOS: IMPACTOS DOS EVENTOS 
SOCIAIS E CORPORATIVOS REALIZADOS DENTRO 
DOS HOTÉIS NA BARRA DA TIJUCA - RJ 

 
Luiza da Silva Reis, Mirian Cristina Vidal da Rocha, Ricardo Luis 
da Silva, Judimar da Silva Gomes e João Victor Hortencio 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho consiste em apontar e verificar os 

impactos causados no turismo local e nos hotéis localizados no bairro da 

Barra da Tijuca, quando se realizam eventos sociais e corporativos em suas 

instalações, tornando-o um fomentador da atividade turística para a região 

da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Como metodologia, optou-se pela pesquisa 

bibliográfica e documental, de natureza exploratória-descritiva, além da 

coleta de dados por meio da pesquisa empírica. Com base no referencial 

teórico e nas respostas dos participantes da pesquisa, pode-se concluir que 

a realização de eventos na cidade do Rio de Janeiro ameniza os efeitos da 

sazonalidade da demanda hoteleira, aumentando a taxa de ocupação, 

ampliando também a capacidade de receita, para além da hospedagem. 
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INTRODUÇÃO 

A realização de um evento é compreendido neste estudo como uma atividade que 

estimula o turismo, provocando resultados promissores para a hotelaria e economia local. 

Entretanto, para compreender a importância e os impactos gerado através da realização 

de eventos como incentivo ao turismo, é necessário voltar ao passado, quando a cidade 

do Rio de Janeiro sediou eventos mundiais e internacionais que impulsionaram a 

atividade turística na cidade, causando grandes impactos na infraestrutura de urbanização, 

nos empreendimentos turísticos e na economia. Diante disso, este trabalho tem como 

objetivo principal analisar os impactos dos eventos sociais e corporativos, realizados 

dentro dos hotéis no bairro da Barra da Tijuca e seus impactos na taxa de ocupação dos 

hotéis e no turismo local. Percebe-se que este vínculo entre eventos e hotelaria nesta 

região, tem agregado valores econômicos e sociais.  

A escolha do tema Eventos na Hotelaria surgiu a partir do grau de importância 

que o setor de eventos vem tomando para a cidade após a realização dos eventos ocorridos 

entre os anos de 2007 e 2016 no Rio de Janeiro, que foi possível perceber o aumento na 

taxa de ocupação dos meios de hospedagem, durante os meses em que ocorreram os 

eventos. Esta obra busca trazer contribuições para a área de Turismo do Rio de Janeiro, 

especificamente para a hotelaria da Zona Oeste da cidade, sobre a relevância dos eventos, 

como uma forma de arrecadação de receita. A cidade do Rio de Janeiro é conhecida e 

reconhecida como Cidade Maravilhosa mundialmente, por suas belezas naturais, 

monumentos históricos e também pelos grandes eventos que ocorrem no município. Estes 

elementos têm auxiliado na divulgação e promoção da atividade turística local, atraindo 

muitos turistas na cidade ano após ano. O ano de 2016 foi um marco para a cidade do Rio 

de Janeiro, que viveu um dos momentos mais importantes do turismo local. 

Desde o início do século XXI, a cidade vem sendo preparada estrategicamente 

para a realização de megaeventos. Nesse período, houve os Jogos Pan-Americanos e 

ParaPan-Americanos Rio 2007, os Jogos Mundiais Militares em 2011, a Conferência 

Internacional da ONU (Rio+20) em 2012, a Jornada Mundial da Juventude em 2013, a 

Copa das Confederações FIFA em 2013, a Copa do Mundo FIFA em 2014 e a realização 

dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 que encerrou esta jornada de megaeventos 

na cidade (BARTHOLO et al., 2017).  
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Apesar da magnitude e dos grandes impactos causado pelos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos, em relação à Copa do Mundo FIFA, a cidade teve um número inferior das 

chegadas de turistas na cidade do Rio de Janeiro em 2016, como se vê no resultado do 

levantamento dos dados do Anuário Estatístico de Turismo (MTUR, 2020), demonstrado 

na tabela 1. 

Tabela 1. Chegada de Turistas Estrangeiros no Brasil e no Rio de Janeiro 

ANO BRASIL RIO DE JANEIRO % 

2013 5.813.342 1.207.800 20,78% 

2014 6.429.852 1.597.153 24,84% 

2015 6.305.838 1.375.978 21,82% 

2016 6.578.074 1.480.121 22,50% 

2017 6.588.770 1.355.616 20,57% 

2018 6.621.376 1.293.342 19,53% 

2019 6.353.141 1.252.267 19,71% 

TOTAL 44.690.393 9.562.277 21,40% 

Fonte: Adaptado do Anuário Estatísticos do Ministério do Turismo (2019) 

De acordo com Matias (2013), os eventos são acontecimentos que possuem suas 

origens na Antiguidade e que atravessaram diversos períodos da história da civilização 

humana, atingindo os dias atuais. Durante a sua trajetória, foram adquirindo 

características econômicas, sociais e políticas das sociedades representativas de cada 

época. Ainda assim para a autora, foi no “século XIX que surgiu o Turismo e o Turismo 

de Eventos como atividades organizadas, quando o inglês Thomas Cook organizou a ida 

de aproximadamente 500 pessoas para participarem de um congresso nas cidades 

Leicester e Loughborough, na Alemanha” (MATIAS, 20013, p. 20).  

Para Britto e Fontes (2002 p. 31), “o segmento de turismo de eventos é a solução 

para a crescente necessidade de ampliação dos setores de agenciamento, hotelaria […]”. 

No passado, a cidade do Rio de Janeiro foi um grande palco de eventos mundiais e 

internacionais, caracterizados como megaeventos esportivos que impulsionaram a 

atividade turística na cidade e influenciaram bastante na infraestrutura de urbanização, 

nos empreendimentos turísticos e principalmente na economia, gerando impactos de curto 

e longo prazo. Esses eventos, apesar de terem grandes apelos sociais, políticos, 

econômicos e culturais, em função dos impactos positivos, também podem gerar impactos 

negativos, se os investimentos realizados não forem devidamente fiscalizados e 

controlados (SINAY et al., 2017).  
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METODOLOGIA 

A presente pesquisa, quanto aos fins, pode ser classificada como descritiva, que 

conforme Gil (2008, p. 42), “tem como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis”, 

e exploratória, que tem por objetivo a formulação de questões ou de um problema “com 

tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um 

ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 

modificar e clarificar conceitos” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 188).  

Como procedimentos metodológicos, foram utilizadas as pesquisas 

bibliográfica, documental e, posteriormente, a pesquisa de campo. Segundo Gil (1999), a 

pesquisa bibliográfica é baseada principalmente em matérias como livros e artigos 

científicos, podendo ser utilizado revistas e jornais. Já a pesquisa documental é a que 

utiliza “documentos que não sofreram tratamento analítico, ou seja, que não foram 

analisados ou sistematizados” (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015, p. 57).  

A pesquisa de campo, para Vergara (2009, p. 43), é uma “investigação empírica 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para 

explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação 

participante ou não”. Utilizou-se o questionário, por meio da plataforma Google forms, 

como instrumento de coleta de dados. O questionário foi encaminhado por e-mail e redes 

sociais como Whatsapp e Facebook, ficando à disposição entre os dias 26 de setembro e 

03 de novembro de 2020. Obteve-se 9 respondentes, todos funcionários ou ex-

funcionários do setor hoteleiro.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Perfil dos Participantes: gênero; faixa etária; escolaridade; formação específica em 

turismo 

Na tabela 2 é apresentado o percentual referente ao gênero dos participantes da 

pesquisa. Pode-se observar que do total dos participantes, 4 eram do gênero feminino e 5 

do gênero masculino. Em relação à faixa etária, foi constatado que mais de 66% dos 

participantes têm entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, um público jovem de acordo 

com o art. 1° do Estatuto da Juventude no Brasil (lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013): 
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“são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos 

de idade” (BRASIL, 2013) e o restante dos respondentes tem entre 30 (trinta) e 64 

(sessenta e quatro) anos.  

Conforme o artigo sobre o mercado de trabalho na hotelaria do Brasil 

(FONTOURA; PICCININI, 2016, p.7), os empreendimentos hoteleiros “empregam 

tendencialmente jovens em hotelaria, configurando-se em um mercado atrativo para esse 

grupo geracional”. Ainda assim para as autoras, o setor hoteleiro é associado à força de 

trabalho jovem, pois considera que os mesmos possuem domínio na informática e as 

exigências físicas em termos de horários e esforço exigido, o que faz com que a natureza 

do trabalho seja considerada fatigante em todas as atividades hoteleiras, exceto no setor 

administrativo. 

Tabela 2. Distribuição por gênero; faixa etária; escolaridade; formação específica em turismo 

Gênero N % Formação em Turismo N % 

Feminino 4 44,4% Sim 7 77,7% 

Masculino 5 55,5% Não 2 22,2% 

Total 9 100% Total 9 100% 

Faixa Etária N % Escolaridade N % 

18 – 29 anos 6 66,6% Ensino Fundamental (Incompleto) 0 0% 

30 – 41 anos 1 11,1% Ensino Fundamental (Completo) 0 0% 

42 – 53 anos 1 11,1% Ensino Médio (Completo) 1 11% 

54 – 64 anos 1 11,1% Ensino Médio (Incompleto) 0 0% 

65 anos ou mais 0 0,0% Ensino Superior (Incompleto) 4 44% 

Total 9 100% Ensino Superior (Completo) 4 44% 

 

Pós-Graduação (Incompleto) 0 0% 

Pós-Graduação (Completo) 0 0% 

Total 9 100% 

Fonte: Própria autoria, 2021. 

Em relação à escolaridade, podemos verificar que 44% dos participantes desta 

pesquisa possuem formação incompleta ou completa no ensino superior e apenas 11% 

formação completa no ensino médio; quanto à formação técnica, superior ou pós-

graduação em turismo, hospitalidade e lazer, do número total (nove) dos participantes, 

sete possuem formações voltadas na área, correspondendo a 77,8% do total, segundo os 

resultados da pesquisa. Além da formação profissional, compete aos gestores da empresa 

dar continuidade ao crescimento e aperfeiçoamento de seus colaboradores, conforme 

citado anteriormente por Piellusch e Taschner (2009), a empresa tem que pensar no 

desenvolvimento dos seus funcionários, dando capacitação e treinamento. 
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Motivos que Levam a Permanecer no Emprego Atual, Considerando Vantagens e 

Desvantagens 

São diversos motivos e vantagens que levam os participantes a permanecerem 

em seus empregos, como: estabilidade, salário, crescimento profissional e pessoal; por 

ser uma área que possibilita aprendizado constante, benefícios, desenvolvimento do 

idioma, flexibilidade de horário e autonomia. Os motivos e desvantagens que levam 

alguns dos participantes a não querer permanecer estão relacionados: a carga horária ser 

fatigante e extensa demais; falta de crescimento rápido e diálogo entre chefes e 

funcionários; incerteza e trabalhar em pé. 

 

Tempo de Trabalho na Hotelaria 

Em relação aos anos de trabalho na hotelaria, 66,6% dos participantes possuem de 

um a dois anos de experiência em hotelaria. Entre três e nove anos de trabalho, chega-se 

ao resultado de 22,2% dos respondentes. Os participantes com mais de dez anos de 

experiência de trabalho correspondem a 11,1% da amostra.  

Figura 1.  Distribuição por tempo de trabalho em hotelaria. 

 

 
Fonte: própria autoria, 2021 

 

Importância do prestador de serviço para a satisfação do cliente; Profissional acima 

da média; Compatibilidade do salário em relação ao cargo; Motivos para 

desempenhar o melhor trabalho 

Em relação à contribuição do trabalho para satisfação do cliente, alguns 

participantes responderam que seu trabalho contribui para: segurança e garantia dos 

pagamentos, oferecendo um atendimento de excelência, solucionando problemas, 

esclarecendo dúvidas e indicando serviços de passeios pela cidade. Outro participante 
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acrescentou dizendo que: “A satisfação do cliente depende de como eu faço meu 

trabalho”.  

Segundo Kotler (1998), satisfação é o resultado do contentamento ou 

descontentamento esperado pelo cliente, em relação a expectativa com o produto ou 

serviço. Outro participante ainda descreveu que a hospitalidade em um hotel é 

fundamental para a fidelizar seus clientes. De acordo com Junior e Mendes (2011, p.5), 

“a maior virtude de um bom hoteleiro, é saber lidar com as pessoas”, destacando, assim 

como Vieira (2003), que os funcionários devem ter “iniciativa, proatividade e uma boa 

comunicação” para que aconteça a hospitalidade e o cliente se sinta confortável. 

Sobre se sentir motivado a desempenhar o melhor trabalho, dos nove 

participantes, oito responderam que se sentem motivados. Os participantes 1, 2 e 7 

acrescentaram que suas motivações ao desempenhar o melhor trabalho estão relacionadas 

a fazer o que gostam, incluindo ajudar pessoas. O participante 8 complementou dizendo 

que “não existe maior satisfação do que ver seus hóspedes felizes e satisfeitos”.  

Sobre ser um profissional acima da média, 66,7% dos participantes consideram 

ser um profissional acima da média, devido à qualificação, experiência e 

comprometimento que possuem para atuar em suas respectivas áreas na hotelaria. Apenas 

33,3% dos participantes não se consideram um profissional acima da média, enquanto 

que um participante acrescentou o motivo por não se considerar acima da média: “porque 

tenho pouca experiência ainda”. Conforme Piellusch e Taschner (2009), o setor de RH é 

responsável por capacitar e treinar os funcionários, visto que a qualificação técnica não 

faz um bom profissional. 

Tabela 3. Distribuição da média de salários 

Respostas N % 

Muita acima da média 0 0% 

Acima da média 2 22,22% 

Na média 3 33,33% 

Abaixo da média 4 44,44% 

Muito abaixo da média 0 0% 

Total 9 100% 

Fonte: própria autoria, 2021. 

De acordo com Magalhães (2016), a carência de profissionais qualificados em 
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cargos operacionais da hotelaria e do turismo, explica a baixa remuneração oferecida. 

Impactos dos Eventos nos Hotéis da Cidade do Rio de Janeiro 

Em relação aos impactos ocasionados pela realização dos eventos na hotelaria 

da cidade do Rio de Janeiro, verificou-se que 60,0% dos participantes perceberam o 

aumento na procura de quartos e lotação da hospedagem. Em relação ao aumento de 

preços na estadia durante os eventos, 33,3% dos participantes notaram o aumento, e 6,7% 

observou o aumento nos preços dos serviços. Conforme os comentários dos entrevistados, 

percebem-se que os eventos são positivos e influenciam diretamente na taxa de ocupação 

dos hotéis. Segundo Zanella (2006), o turista que viaja para participar de eventos tende a 

gastar três vezes mais do que o turista comum, ainda assim para o autor, “dos valores 

despendidos por participantes de eventos durante a permanência em determinada 

localidade, próxima de 46% são conduzidos para o setor hoteleiro, e os restantes 54% são 

aproveitados em outros segmentos da atividade local”. 

Quadro 1– Empresa em que trabalha atualmente 

Participante Resposta 

1 Windsor Excelsior 

2 Sheraton 

3 Sheraton 

4 Não respondeu 

5 Guia de turismo (MEI) 

6 Windsor Excelsior 

7 Não respondeu 

8 Não trabalho atualmente 

9 Agência (de viagens) 

Fonte: Resultados originais da pesquisa. 

De acordo com o quadro acima, observa-se que apenas seis participantes desta 

investigação se encontram empregados atualmente trabalhando na hotelaria, e dois 

participantes não atuam mais na hotelaria, porém continuam trabalhando no setor de 

turismo. 

Interesse em trabalhar em outra empresa 

 Nesta situação, mesmo diante das vantagens e benefícios que levam aos 

participantes a permanecerem em seus empregos, foi observado que, cinco participantes 

desejam trabalhar em outro hotel. Segundo os participantes, os motivos que levaram a 
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desejar trabalhar em outra empresa são: busca de novas experiências na hotelaria, 

ambiente de trabalho e um melhor plano de carreira. 

 

CONCLUSÃO 

Com objetivo de identificar a influência provocada pelos eventos na cidade do 

Rio de Janeiro e nos hotéis da Barra da Tijuca, observou-se que os eventos esportivos 

como os Jogos Pan-Americanos (2007) e os Jogos Olímpicos (2016) trouxeram impacto 

na taxa de ocupação da hotelaria da cidade e transformações urbanas, contribuindo para 

o desenvolvimento do turismo e da economia.  

Analisou-se que em decorrência destes eventos, a oferta de serviços hoteleiros e 

prática da atividade turística na cidade se ampliou para a Zona Oeste da cidade, mas es-

pecificamente, para o bairro da Barra da Tijuca e região, antes restrito às regiões da Zona 

Sul e do Centro do Rio. Através do desenvolvimento dessa pesquisa, foi possível identi-

ficar o perfil pessoal e profissional dos funcionários que atuam ou atuaram na hotelaria 

da cidade do Rio de Janeiro, examinando a percepção e significações dos trabalhadores 

em relação aos impactos causados pela realização dos eventos. 

Identificou-se que os jovens são a maioria dos contratados pelos hotéis na cidade, 

explicando o motivo pelo qual o tempo de experiência na hotelaria era inferior a três anos 

e que os funcionários possuem capacitação profissional em turismo, hospitalidade e lazer. 

Observou-se, também, que o alto nível de interação com o cliente é decorrente dos cargos 

de Front-office que precisam da presença do funcionário para que os serviços ocorram. O 

entendimento que os funcionários possuem sobre a realização do seu trabalho para satis-

fação dos hóspedes é positiva, demonstrando que eles se dedicam e vão além para alcan-

çar a satisfação dos seus clientes e uma eventual promoção no trabalho. 

Durante a análise dos dados, foi possível identificar que durante os eventos na 

cidade os funcionários percebem o aumento na taxa de ocupação e nos valores cobrados 

na estadia. Diante das vantagens de se trabalhar na hotelaria, percebeu-se duas causas 

principais: os benefícios que a hotelaria oferece ao desenvolvimento pessoal e a estabili-

dade. Entretanto, a maioria dos respondentes desta entrevista revelaram o desejo de tra-

balhar em outro hotel ou rede, para alcançar o crescimento profissional, conhecer novos 

setores e vivenciar novas experiências profissionais. 

Através das respostas obtidas nos questionários, foi possível responder parcial-

mente ao problema específico da pesquisa, que era identificar os impactos que os eventos 
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sociais e corporativos causam, quando realizados dentro dos hotéis da Barra da Tijuca. 

Ademais, concluiu-se, com base no referencial teórico, que o impacto decorrente de um 

evento ameniza os efeitos da baixa ocupação dos hotéis durante o período da sazonali-

dade, ampliando a fonte de arrecadação receita.  

Como limitações deste estudo, destaca-se a pequena quantidade de respondentes 

do questionário online, em relação à quantidade dos hotéis na região da Barra da Tijuca, 

em consequência da dificuldade do acesso aos antigos e atuais funcionários. Este trabalho 

poderia ser aplicado na gestão dos hotéis, como forma de aprimorar o conhecimento e 

estratégias para captação de eventos. Sugere-se que sejam realizados estudos de casos em 

hotéis da região da Barra da Tijuca, que não contam com espaços apropriados para reali-

zação de eventos e como estes sobrevivem durante o período sazonal da cidade. 

 Outra sugestão sobre o estudo de caso é entender a visão, o objetivo e missão 

que a Rede Windsor teve ao criar um centro de convenções na Barra da Tijuca (Windsor 

Barra, Windsor Oceânico e Windsor Marapendi), visto que o turismo nesta região ainda 

está em desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 69 
 

ANÁLISE DOS DADOS SOBRE CONCLUINTES NAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 
Tereza Cristina dos Reis Ferreira, Mirian Cristina Vidal da Rocha e João 
Victor Hortencio 

 
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar a evolução dos 
alunos concluintes nas Instituições de Ensino Superior Brasileiro durante o 
período de 2003 a 2014. Os dados foram retirados do INEP (Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), do site do 
SIANES (Sistema Nacional de Educação Superior) e do o Educacenso (Censo 
da Educação Superior), todos disponíveis na página do Ministério da 
Educação. Para alcançar o objetivo proposto foram utilizados métodos 
estatísticos (Estatística Descritiva) que permitiram analisar os dados com 
cálculos de medidas de posição e de dispersão, testes de hipótese e intervalo 
de confiança. Com esses procedimentos pode-se concluir, que existe uma 
necessidade se investir na educação superior, pois a evasão é significativa 
impactando na qualidade da mão de obra preparada para o mercado de 
trabalho. Abre-se oportunidade para investir em pesquisas que buscam 
indicar quais os fatores que levaram os alunos a desistir de um curso superior. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos houve uma grande expansão de vagas no ensino superior no 

Brasil, ocasionada, inicialmente, segundo Miranda (2011), pela da Reforma Universitária 

em 1968 e fortalecida, posteriormente, pela LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases na 

educação Nacional) que proporcionou melhores condições de ensino a partir dos anos 

1990, tanto na modalidade presencial quanto no Ensino a Distância (EAD), especialmente 

na rede privada. A expansão é positiva na medida em possibilita que mais pessoas tenham 

acesso ao ensino superior.  

 Considerando a contextualização apresentada, o presente estudo tem como 

fenômeno analisar de forma quantitativa a evolução em números dos alunos concluintes 

nas Instituições de Ensino Superior Brasileiro em nível de graduação.  

A estrutura deste trabalho foi dividida em partes a saber: primeira apresentação de 

alguns referenciais que consideramos importantes para o desenvolvimento deste estudo.  

Em seguida, informamos de que forma será realizado este estudo, ou seja, os 

procedimentos metodológicos que nortearam este. Após, será apresentado os dados sobre 

o tema e sua análise coletados. E por fim, serão apresentadas as considerações finais e as 

referências bibliográficas.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente estudo vai considerar o conceito, oriundo do Ministério de Educação 

(MEC) que define concluinte como sendo aluno do último semestre do curso superior. 

Segundo dados recentes disponibilizados pelo MEC a educação superior no Brasil vive 

um momento histórico: de um lado o grande investimento financeiro na educação 

superior, a expansão ainda que pouco expressiva e democratizada do ensino superior. 

Martins (2000) afirma que desde o final da década passada, o crescimento da educação 

superior no Brasil, numa média de 7% ao ano, produziu uma diversificação da forma de 

atendimento aos ingressantes, sobretudo na graduação. Este processo de expansão foi 

acompanhado pela ampliação de vagas, mudanças no perfil da população atendida e, 

consequentemente, de construção de alternativas metodológicas e organizativas desta 

etapa educacional no país, e a definição de sua inserção no mercado, em que se pese a 

agressiva influência política entre as décadas de 1960 e 1970 até o início dos anos 1980, 

quando a maioria das instituições de ensino superior seria originada do setor privado. 
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Os levantamentos de dados sobre o ensino superior, é realizada por coleta dos 

dados via questionário eletrônico disponível no site do Inep, acessado pela IES por meio 

da utilização de senha individual, através do endereço www.ensinosuperior.inep.gov.br. 

O censo da educação superior é de âmbito nacional e periodicidade anual. Foi criado com 

a finalidade de produzir informações sobre a educação superior no Brasil. A coleta tem 

por objetivo principal o objetivo de oferecer aos dirigentes das instituições, aos gestores 

das políticas educacionais, aos pesquisadores e à sociedade em geral, informações 

detalhadas sobre a situação atual e as grandes tendências do setor. 

De acordo com o Educacenso (ferramenta permite obter dados individualizados 

estudante, professor, de redes públicas e de rede privada) houve em 2013 um aumento de 

5,7% no total de matrículas de graduação do ensino superior brasileiro. O maior impulso 

se deu em instituições públicas, onde houve crescimento de 7,9%. Já nas instituições 

privadas, o aumento foi de 4,8%.  

Mas, de acordo com o senso do mesmo ano (2013) 991.010 alunos de graduação 

concluíram seus cursos em todos os estados do Brasil. Isso representa uma redução de 

5,7% em relação a 2012, quando se formaram 1.050.413, o recorde nacional. Houve 

também uma leve diminuição, de 0,2%, no total de ingressantes no ensino superior: em 

2013, foram 2,742 milhões de novos alunos, isto é, 4.139 a menos que em 2012. Segundo 

o Educasenso, em 2015 há 6.739.689 pessoas matriculadas em cursos de graduação no 

ensino superior do país. Deste total, 1.032.936 estão em instituições federais.  

No Brasil, 2.391 instituições de ensino ofereceram 32.197 cursos de graduação, 

em 2013. Dos 7,3 milhões de alunos de graduação no Brasil, 1.153.572 estavam 

matriculados em cursos a distância, o que representava 15,8% do total. Cursos 

tecnológicos respondiam por 13,6% das matrículas. Em 2003, esse percentual era de 

apenas 2,9%. Em números absolutos, houve aumento de 55% nas matrículas dos cursos 

de licenciatura (formação de professores): elas passaram de 885.384, em 2003, para 

1.374.174, em 2013. 

Os cursos de Administração continuavam sendo os mais procurados no ano 

passado, com 800,1 mil alunos. Em segundo lugar, os de Direito, com 769,8 mil; e em 

terceiro, os de Pedagogia, com 614,8 mil. 

 

METODOLOGIA 
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De acordo com Thomas, Nelson e Silverman (2007), podemos classificar o estudo 

como descritivo, pois se observa o comportamento de uma determinada população. 

Assim, será estudada a evolução do número de Alunos Concluintes nas Instituições de 

Ensino Superior no Brasil. 

De acordo com Beuren (2006), deve-se, em uma pesquisa descritiva, utilizar dos 

dados sem que exista alguma interferência por parte do pesquisador.  A pesquisa é de 

natureza quantitativa, pois se analisam as diferentes características apresentadas pelos 

alunos concluintes. Para Richardson (1989), a pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no 

tratamento dessas através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais 

complexas. 

          Os dados para análise foram retirados do site do INPE (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais). A pesquisa que relatou os dados foi colhida no 

período compreendido entre os anos de 2003 a 2014, separados por curso de graduação e 

curso de Formação Específica, que corresponde ao total dos registros de dados para a 

consulta. A sistematização e leitura dos dados foram com base no cálculo e na análise dos 

seguintes indicadores e variáveis: total de alunos concluintes no nível superior separado 

por ano, tabela com as medidas de posição: média, mediana e amplitude, e de dispersão: 

variância, desvio padrão e coeficiente de variação, e para melhor apresentação e 

entendimento foram apresentados sob a forma de tabelas e gráficos e as memórias estão 

em anexo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira tabela (Tabela 1) apresenta o total de cursos oferecidos, matriculas, 

ingressantes e concluintes no Brasil no período de 2003 a 2014. Durante o período, o 

número de cursos oferecidos, matriculas, ingressantes e concluintes cresceu a cada ano. 

A graduação tradicional é a que concentra maior número de alunos. A tabela apresenta 

que o número de concluintes representa apenas 13% se comprado ao número de alunos 

matriculados. A cada ano mais pessoas ingressaram no ensino superior. 

Tabela 1.  Número de Cursos, Matrículas, Concluintes e Ingressos Total na Educação Superior 

(Graduação e Sequencial), por Nível Acadêmico – Brasil – 2003-2014 
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Fonte: Mec/Inep, 2016 

Ao longo dos anos selecionados, contudo, o saldo ainda é positivo. O número de 

concluintes cresceu quase na mesma proporção que o de matrículas. De 2003 a 2013, 

segundo o Censo da Educação Superior, o total de matrículas aumentou 85,6%, passando 

de 3,9 milhões para 7,3 milhões; e o de concluintes, 86,2%, subiu de 554,2 mil para 

1.030,5 mil. O censo revela também que 73,5% dos estudantes de graduação 

frequentavam instituições particulares em 2013, o que correspondia a 5,3 milhões de 

alunos, ante 26,5% de matrículas em instituições públicas. Universidades e institutos 

federais atendiam a 1,1 milhão de estudantes, ou 15,6% do total. A rede privada cresceu 

mais do que a rede pública entre 2012 e 2013, alcançando elevação de 4,5% no total de 

matrículas, ante 1,9% na pública. 

Na Tabela 2, são apresentados os valores das principais medidas de posição e 

dispersão que permitem a realização de inferência sobre do percentual de alunos que 

concluíram o curso superior, separados pelo nível acadêmico (graduação tradicional e 

formação especifica) no Brasil a cada ano. O ano com maior média de concluintes é o ano 

de 2012 com 1.057 alunos concluintes somando alunos de graduação tradicional e de 

formação específica. 

Nas medidas de posição apresentadas descreve-se apenas uma das características 

dos valores numéricos de um conjunto de observações, o da tendência central. Porém, 

nenhuma delas informa sobre o grau de variação ou dispersão dos valores observados. 

Em qualquer grupo de dados os valores numéricos não são semelhantes e apresentam 

desvios variáveis em relação a tendência geral de média. 

Cursos Matrículas Ingressantes Concluintes Cursos Matrículas Ingressantes Concluintes Cursos Matrículas Ingressante Concluinte

2003 17.380 3.989.366 1.591.654 554.230 16.505 3.936.933 1.554.664 532.228 875 52.433 36.990 22.002

2004 19.592 4.278.133 1.682.419 652.560 18.751 4.223.344 1.646.414 633.363 841 54.789 36.005 19.197

2005 21.459 4.626.740 1.851.255 756.911 20.596 4.567.798 1.805.102 730.484 863 58.942 46.153 26.427

2006 23.257 4.944.877 1.998.163 784.218 22.450 4.883.852 1.965.314 762.633 807 61.025 32.849 21.585

2007 24.653 5.302.373 2.165.103 806.419 23.896 5.250.147 2.138.241 786.611 757 52.226 26.862 19.808

2008 26.059 5.843.322 2.360.035 885.586 25.366 5.808.017 2.336.899 870.386 693 35.305 23.136 15.200

2009 28.966 5.985.873 2.081.382 967.558 28.671 5.954.021 2.065.082 959.197 295 31.852 16.300 8.361

2010 29.737 6.407.733 2.196.822 980.662 29.507 6.379.299 2.182.229 973.839 230 28.434 14.593 6.823

2011 30.616 6.765.540 2.359.409 1.022.711 30.420 6.739.689 2.346.695 1.016.713 196 25.851 12.714 5.998

2012 32.050 7.058.084 2.756.773 1.056.069 31.866 7.037.688 2.747.089 1.050.413 184 20.396 9.684 5.656

2013 32.197 7.322.964 2.749.803 994.812 32.049 7.305.977 2.742.950 991.010 148 16.987 6.853 3.802

2014 33.010 7.839.765 3.114.510 1.030.520 32.878 7.828.013 3.110.848 1.027.092 132 11.752 3.662 3.428

Fonte: Mec/Inep; Tabela elaborada por Inep/Deed

Tabela A – Número de Cursos, Matrículas, Concluintes e Ingressos Total na Educação Superior (Graduação e Sequencial), por Nível 

Ano
Total Geral

Nível Acadêmico

Graduação Sequencial de Formação Específica
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As medidas de dispersão servem para avaliar o quanto os dados são semelhantes, 

descreve então o quanto os dados distam do valor central. Desse jeito, as medidas de 

dispersão servem também para avaliar qual o grau de representação da média, como na 

Tabela B, por exemplo: 

Tabela 2. Quantidade de concluintes no nível superior de 2003 a 2014 

 

Fonte: Autores1, 2021. 

Analisando a tabela 2, é possível inferir que a distribuição dos dados de 

concluintes tem uma distribuição homogênea, apresentando um coeficiente de variação 

de 18,6%.   

Tabela 3. Quantidade de concluintes no nível superior de 2003 a 2014 

 

 
1 Baseado em MEC/INEP (2016). 

Ano Xi (Xi - X¨) (Xi - X¨)
2

2003 554.230                320.125-       102.479.802.208

2004 652.560                221.795-       49.192.874.162

2005 756.911                117.444-       13.793.014.840

2006 784.218                90.137-         8.124.618.678

2007 806.419                67.936-         4.615.254.805

2008 885.586                11.231         126.142.848

2009 967.558                93.203         8.686.861.344

2010 980.662                106.307       11.301.249.120

2011 1.022.711            148.356       22.009.601.640

2012 1.056.069            181.714       33.020.098.939

2013 994.812                120.457       14.509.969.154

2014 1.030.520            156.165       24.387.611.335

 -
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Fonte: Autores2, 2021 

Na tabela 4 (a próxima), são apresentados os valores das principais medidas de 

posição e dispersão que permitem a realização de inferência sobre a quantidade de 

concluintes dos Cursos Superiores no Brasil no período de 2003 a 2014. Percebe-se que 

o ano de 2014 apresenta um acréscimo de 18% levando em consideração a média. A 

média de alunos concluintes teve aumento a cada ano, assim percebemos que mais alunos 

estão tendo acesso ao ensino superior e conseguem concluir o curso pretendido, apesar 

da média ser menor em relação ao último ano (2014). 

Tabela 4. Medidas de posição e dispersão entre 2003 e 2014 

Medidas de posição e dispersão entre 2003 e 2014 

Média 874.355 

Amplitude 501.839 

Mediana 926.572 

Variância 26.567.918.098 

Desvio Padrão 162.997 

Coeficiente de Variação 18,6% 

Fonte: Autores, 20213. 

Intervalo de Confiança para a média da população 

Dados da amostra: 

n = 12 

Média = 874,35 alunos que concluíram o ensino superior por ano. 

Qual seria o intervalo de confiança para a média populacional de concluintes do 

ensino superior a um nível de 95% de significância? 

Considerando que a variância da população selecionada é desconhecida 

utilizaremos o teste t (de student) para o cálculo do intervalo de confiança.  

Figura 1. Intervalo de Confiança para a média da população 

 

 
2 Baseado em MEC/INEP (2016). 
3 Baseado em MEC/INEP (2016), 
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Fonte: Autores, 2021 

Fazendo os devidos cálculos, poderemos interpretar que o intervalo de confiança 

com 95% de significância, para a média de concluintes do ensino superior, está entre 

771.826 concluintes do ensino superior 976.883 concluintes do ensino superior. 

Intervalo de Confiança para desvio padrão populacional 

Sabemos que em estatística, intervalo de confiança (IC) é o intervalo estimado 

onde a média de um parâmetro de uma amostra tem uma dada probabilidade de ocorrer. 

É uma forma de se calcular a probabilidade que um evento ocorra dentro de um 

determinado intervalo. Essa conta é feita a partir da simulação de uma situação (amostra) 

com base em um conjunto de informações históricas (população). Abaixo fizemos um 

exercício considerando o fenômeno do intervalo de confiança para o desvio padrão da 

população, a saber: 

Figura 2. Intervalo de confiança com significância de 95% para a desvio padrão populacional de 

concluintes do ensino superior 

n = 12

Méd = 874.355

IC = 95% ℮
o  = 12; 0,025 . 162.997 μƐ ( 874.355 - 102.529 , 874.355 + 102.529 )

Alfa = 0,05 3,464102

℮
o  = 2,179 . 47.053 μƐ ( 771.826 , 976.883 ) com 95% de confiança

℮
o  = 102.529 concluintes

μƐ (771.826 , 1.033.123) com 95% de confiança

μƐ (média - e0 , média + e0 )

μƐ (874.355 - 102.529 , 874.355 + 102.529)
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Fonte: Autores, 2021. 

O intervalo de confiança com 95% de significância, para o desvio padrão da 

população de concluintes do ensino superior, está entre 3.651 contribuintes e 8.751 

contribuintes. 

Teste de Hipótese da Média da População 

Podemos afirmar a nível de confiança de 5%, há evidências de que o número de 

concluintes não ultrapasse a 1.000.000 por ano no Brasil? 

Dados: 

Hipótese nula:  = 1.000.000 

Hipótese Alternativa:  < 1.000.000. 

Figura 3. Teste de Hipótese da Média da População 

 

n = 12

Méd = 874.355 ,

IC = 95%

Alfa = 0,05

S = 162.997 ,

S2 = 26.567.918.098

,

se 3.651 , 8.751

292.247.099.075 292.247.099.075

13.326.969 76.584.670

(12-1) . 26.567.918.097 (12-1) . 26.567.918.097

X
2

12-1 , 1 - a/2X
2

12-1 , a/2

21.929 3.816

0 = 1.000.000 H0:  = 0  = 0

S = 162.997 H1:  = 0  < 0

n = 12

Média = 874.355 -125.645 = -2,670

IC = 95% 47.053

Alfa = 0,05

Z < - Za

-2,670 < -1,645 Rejeitar H0
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Fonte: Autores, 2021 

Portanto, rejeito a hipótese nula, pois existe evidências que a nível de confiança 

de 5%, o número de concluintes não ultrapasse a 1.000.000, logo podemos rejeitar Ho. 

CONCLUSÃO  

Considerando o estudo executado, pode-se apresentar evidências do crescimento 

constante do número de concluintes nas Instituições de Ensino Superior no Brasil no 

período de 2003 a 2014.  

Observa-se que apenas 554.230 alunos conseguem concluir o ensino superior em 

2003. Apesar do ano de 2014 ser o ano com maior número de matriculados e maior oferta 

de cursos, 2012 foi o ano que apresentou maior número de alunos concluintes no ensino 

superior, seguido pelo ano de 2014. A modalidade graduação foi a que mais cresceu e se 

desenvolveu, quadro que não ocorreu na modalidade de formação específica. O número 

de concluintes nos cursos de formação específica – até 2007 crescia anualmente, mas a 

partir de 2008 houve uma redução expressiva do número de alunos concluintes e chegou-

se a uma redução de 641% de alunos concluintes em 2014. 

Finalmente, com base nas informações produzidas, podemos concluir que existe 

uma necessidade real de investimento na educação superior, pois a evasão na educação 

superior é significativa impactando na qualidade do mercado de trabalho. Nessa direção, 

abre-se espaço para investir em pesquisas que buscam indicar quais os fatores que 

levaram os alunos a desistir de um curso superior. Essa busca se justifica por contribuir 

para o conhecimento do assunto. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ATAÍDE, J. S. P.; LIMA, L. M.; ALVES, E. de O. A repetência e o abandono escolar 

no curso de licenciatura em física: um estudo de caso. Revista Physicae. v. 6, 2006.  

BARDAGI, M. P.; HUTZ, C. S. Apoio parental percebido no contexto da escolha inicial 

e da evasão de curso universitário. In Revista Brasileira de Orientação Profissional, 

2008, 9 (2), pp 31-44.  

BRANDÃO, C. R. O que é educação. 8. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981.  

BRASIL, Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais. Sinopse do ensino superior. Censos de ensino superior. 2008. Disponível 

em <http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/censo/superior/news08 04. htm>. Acesso 

em: 10 de novembro de 2021.  

BRASIL, Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais. Sinopse do ensino superior. Censos de ensino superior. 2005. Disponível 

em <http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/default.asp>. Acesso em: 19 

de outubro de 2021.  

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1148



BRASIL, Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais. Sinopse do ensino superior. Censos de ensino superior. Disponível em: 

<http://www.inep.gov.br>. Acesso em: 02 de dezembro. 2021.  

BUARQUE, C. A refundação da universidade. In Série Grandes Depoimentos. 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Brasília: ABMES Editora, 

2005.  

CARNEIRO, M. A. LDB fácil: leitura crítico-compreensiva. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

1998.  

CASTRO, C. M. A prática da pesquisa. São Paulo: McGraw-Hill, 1997.  

FERNANDES, M. B.; GRILLO, C. M.; Educação superior: travessias e 

atravessamentos. Canoas: Ed. ULBRA, 2001.  

GAIOSO, MARTINS, A. C. P. Ensino superior no Brasil: da descoberta aos dias atuais. 

Acta Cir. São Paulo, Brasil, 2002, v. 17.  

MENDONÇA, A. F.; ROCHA, C. R. R.; NUNES, H. P. Trabalhos acadêmicos: 

planejamento, execução e avaliação. Goiânia: Faculdades Alves Faria, 2008.  

MOREIRA, D. A. Didática do ensino superior: técnicas e tendências. São Paulo: 

Pioneira, 1997.  

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina 

Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya; revisão técnica de Edgar de Assis Carvalho. 12. 

ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2007. 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1149



 

CAPÍTULO 70 
 

GESTÃO POR PROCESSOS: IMPLEMENTAÇÃO DE 
PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA NO 
CAMPUS PINHEIRAL DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO 

 
Greicianne Sousa de Oliveira, Mirian Cristina Vidal da Rocha, Wagner 
Titara Juliasse e João Victor Hortencio 

 
RESUMO: A organização do Estado carece de modificações para um modo 
mais dinâmico e flexível: da administração pública burocrática, à uma 
administração pública gerencial até a uma gestão pública com foco na gestão 
por processos. A referida reformulação se apresenta como necessária para o 
início de novos projetos na instituição pública, a partir de uma proposta de 
padronização com vistas ao uso eficiente de recursos. Assim, o presente 
estudo tem o objetivo propor uma padronização para o desenvolvimento de 
projetos de parcerias público-privada no Campus Pinheiral do IFRJ, tenho 
como referência o Marco Legal da Inovação (Lei nº 13.243/16). Para tal 
objetivo foi realizado o levantamento do estado atual (“as is”) do único 
processo de negócio da instituição com um ente privado. A metodologia 
utilizada a foi de pesquisa qualitativa com abordagem descritiva, usufruindo 
do estudo de caso com entrevistas e observação participante. Seguindo, o 
estudo analisa os pontos críticos do referido processo, através da técnica de 
modelagem BPMN (Business Processes Modeling Notacion), tal como, com o 
auxílio da ferramenta BiZagi. Posteriormente, o presente trabalho apresenta 
propostas de melhorias (“to be”). E, por fim, o resultado esperado é de 
aperfeiçoamento/ampliação de parcerias com os agentes privados visando à 
continuidade do funcionamento dos laboratórios agropecuários da 
instituição, tal como à busca de melhorias em seus equipamentos e 
instalações. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A Administração Pública, tradicionalmente, é reconhecida por trâmites 

burocráticos. Acrescenta-se que, muitas vezes, a ineficiência de serviços públicos é atribuída 

à burocracia. Secchi (2009) afirma que o modelo burocrático de Weber sofreu críticas e foi 

considerado inadequado no contexto institucional contemporâneo por sua presumida 

ineficiência e rigidez. 

Diante do contexto exposto acima, uma nova forma de organização do Estado ganha 

abertura. O modo de administração pública é repensado. Logo, uma administração baseada 

na descentralização administrativa, flexibilidade organizacional, no estabelecimento de 

processos e na definição clara de responsabilidades, permite a apresentação de propostas de 

uma Gestão por Processos nas organizações públicas. E, ao encontro da necessidade de 

repensar o modo da administração pública burocrática e, em fase de transição da referida 

administração, se faz importante propor discussões científicas com referências a prática.   

O Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro é uma instituição 

centenária. A unidade tem como sede uma fazenda e possui 18 laboratórios agropecuários. 

Destaca-se que a infraestrutura da referida instituição exige altos custos com mão de obra 

terceirizada e manutenção. Acrescenta-se, também, a transição do vínculo com a 

Universidade Federal Fluminense (UFF) para a integração ao Instituto Federal do Rio Janeiro 

(IFRJ), apresentou desafios para o Campus Pinheiral. Situação agravada pela crise 

econômica do país. 

Assim sendo, o presente trabalho tem o objetivo apresentar uma proposta de impulso 

à uma gestão por processos no Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O 

estudo tem como ponto de análise a única parceria estabelecida entre o IFRJ e ente privado, 

concretizada no Centro de Pesquisa Avícola com a empresa Rica Alimentos Ltda.  

Considerando a prática em funcionamento no Campus Pinheiral, foi elaborado o 

levantamento do estado atual (“as is”) do processo de negócios de gestão da instituição com 

a iniciativa privada. Em seguida, os possíveis pontos críticos do processo em análise foram 

identificados, através da técnica de modelagem BPMN (Business Processes Modeling 

Notacion) e com o auxílio da ferramenta BiZagi. Por fim, se apresentará propostas de 

melhorias (“to be”). 
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O foco do estudo está voltado a projetos de parcerias público-privadas na instituição 

com referência ao Marco Legal da Inovação (Lei nº 13.243/16). Espera-se como resultados, 

a ampliação das práticas de parcerias da instituição com agentes privados, tal como, o 

aprimoramento da relação já existente da instituição com o ente privado. 

Acrescenta-se, ainda, que a ampliação das práticas de parcerias da instituição com 

agentes privados no Campus Pinheiral representará melhorias aos laboratórios agropecuários 

da unidade. Melhorias que significarão aprimoramento da capacitação técnica ofertada aos 

estudantes, ampliação de investimentos na instituição, otimização de tempo e modernização 

de equipamentos e instalações. Além disso, espera-se que esta parceria gere ganhos para os 

entes privados e externalidades positivas para a sociedade como um todo. 

 

2. METODOLOGIA  

Este estudo pretende formular a criação de um novo padrão de processos para o IFRJ 

- Campus Pinheiral, e, para atender a essa necessidade criativa houve o aproveitamento do 

método de pesquisa qualitativa com abordagem descritiva, usufruindo do estudo de caso com 

entrevistas e observação participante.  

A análise de conteúdo do presente estudo, contribui para a criação e estabelecimento 

de uma rotina, sugerindo a elaboração da formalização de um contrato, que por sua vez, 

proporciona ganhos financeiros, otimização de tempo e recursos, transparência para os 

parceiros envolvidos e a disseminação de conhecimentos práticos aos estudantes, 

fomentando sua capacitação profissional, além de uma dinâmica de criação e produção para 

empresa parceira e o direcionamento de talentos para o quadro de funcionários da empresa. 

Creswell (2010, p.49) informa que:  

A pesquisa qualitativa começa com pressupostos e o uso de estruturas 

interpretativas/ teóricas que informam o estudo dos problemas da pesquisa [...] os 

pesquisadores qualitativos usam uma abordagem qualitativa da investigação, a 

coleta de dados em um contexto natural sensível as pessoas e aos lugares em estudo 

e a análise dos dados que é tanto indutiva quanto dedutiva e estabelece padrões ou 

temas. O relatório final ou apresentação incluem as vozes dos participantes, a 

reflexão do pesquisador, uma descrição complexa e interpretação do problema e 

sua contribuição para a literatura ou um chamado a mudança. 

 

Além disso, o autor informa que a pesquisa qualitativa é ideal para o tratamento de 

questões complexas e que precisam de uma compreensão detalhada, e que esse detalhe só se 

estabelece mediante o contato com as pessoas. Ele considera que um autor que obtém alguma 
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proximidade ou vivência na situação problema possui uma maior orientação para o 

tratamento da pesquisa por estar mais situado e possuir mais experiência relacionada ao 

ambiente e a problemática da investigação, facilitando a coleta, a experimentação e análise. 

Merriam (1998) entende que o autor deve ser o principal coletador e analisador de 

dados durante a pesquisa qualitativa. Em seu campo empírico deve conter estratégias de 

indução, testando hipóteses e teorias, possibilitando um resultado descritivo, construído com 

flexibilidade e em evolução, enquanto responde as questões do estudo. A amostra selecionada 

é pequena e intencional e o investigador deve abrir mão de um considerável período em 

contato com os objetos de pesquisa de campo. 

 

2.1 ESTUDO DE CASO 

 Ao empregar o estudo de caso entrevistando pessoas envolvidas conseguimos 

examinar o que está além do repertório e acrescentar observações de situações, problemas ou 

comportamentos que não estão sendo estudados até o momento. 

 “O estudo de caso não é nem uma tática para a coleta de dados nem meramente uma 

característica do planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa abrangente” (YIN, 2005 

p.33). Essa abrangência pode incluir evidências qualitativas e quantitativas. Segundo o autor, 

estudos de caso são adequados a situações complexas, como processos organizacionais e 

administrativos, compreendendo e acrescentando “como” ou “por que” o programa 

funcionou (ou não), focalizam os estudos na contemporaneidade e não possuem controle 

sobre o comportamento dos pesquisados. 

 A pesquisa descritiva, segundo Perovano (2014), pode analisar fenômenos ou 

processos após a coleta de dados de um estudo de caso, para em seguida determinar 

procedimentos e resultados para uma empresa, processo de produzir, ou organização. 

 A instituição pública de ensino estudada se depara com a necessidade de mudança 

busca de soluções. A pesquisa servirá para sugerir uma resolução adequada ao problema 

definido, delineando a pesquisa, descrevendo os dados coletados e analisando os, para por 

fim adequar novas estratégias a oferta de uma melhor qualidade de ensino para seus alunos 

e estrutura para aplicação de seus conhecimentos, melhorando o desempenho e 

funcionamento da instituição e da empresa participante da parceria. 
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2.2 ENTREVISTAS E OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

Investigações abordadas por intermédio de entrevistas ampliam a visão do 

funcionamento de uma estrutura, setor ou organização, capacitando e propondo cientificidade 

à pesquisa com hipóteses de origem empírica. As entrevistas foram realizadas através 

questionários semi estruturados e observação participante, permitindo abrangência e 

profundidade sobre o tema pesquisado. 

Elas [entrevistas] permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em 

profundidade, coletando indícios de modos como cada um daqueles sujeitos 

percebe e significa sua realidade e levantando informações consistentes que lhe 

permitam descrever e compreender a lógica que preside as relações que se 

estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter com 

outros instrumentos de coleta de dados (DUARTE, 2004 p. 215).  

  

As perguntas aos entrevistados foram questões abertas, permitindo que as suas 

respostas e observações realizadas durante a entrevista contribuíssem com os pesquisadores 

na formulação dos “as is” e na compreensão do manuseio, complexidade de funcionamento 

da parceria atual e os novos planos que a instituição possui para o negócio, facilitando o 

alcance do objetivo de formulação de uma estrutura e processo de parceria.  A observação 

participante permite o preenchimento das informações que não foram ditas e que agreguem 

conteúdo, principalmente porque o pesquisador faz parte do quadro funcional da empresa, 

possuindo conhecimentos empíricos sobre as nuances de seu funcionamento e linguagem 

própria característica da instituição. 

  O autor Bardin (2011) descreve três fases importantes para aplicação da análise de 

conteúdo: I) pré análise, ou seja, elaboração, organização e transcrição das entrevistas para 

início investigativo, II) exploração do material e III) tratamento dos resultados: a inferência 

e interpretação. A análise de conteúdo serve para organizar e interpretar a comunicação e os 

documentos potencializando descobertas e a assertividade científica no emprego da 

metodologia para atender aos questionamentos do objetivo principal e os objetivos 

secundários da pesquisa e considerações que serão analisadas. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BUROCRÁTICA 
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Max Weber, em oposição ao mecanicismo presente na Teoria Clássica da 

Administração, estudou a Teoria das Organizações e afirmou que a burocracia é uma 

tentativa de formalizar e organizar o comportamento humano por meio do exercício da 

autoridade racional-legal para o atendimento dos objetivos organizacionais. Assim, 

administração pública deveria ser guiada por normas e atribuições específicas, com divisão, 

distribuição de funções, regulamentos e disciplina hierárquica. Dessa forma, o objetivo da 

burocracia seria organizar de forma estável, eficiente e com busca de maior nível de 

excelência a cooperação de um grande número de indivíduos para o cumprimento dos 

objetivos da organização (MOTTA; VASCOCELLOS, 2010). 

Secchi (2009) afirma que no modelo burocrático de Weber o poder emana das 

normas, das instituições formais, e não do perfil carismático ou da tradição de indivíduos. 

Além disso, o modelo burocrático possui como pilares centrais a formalidade, a 

impessoalidade e o profissionalismo. A formalidade impõe a configuração e legitimidade de 

uma hierarquia administrativa. A impessoalidade prescreve que a relação entre os membros 

da organização e entre a organização e o ambiente externo está baseada em funções e linhas 

de autoridade claras. Já o profissionalismo está ligado ao valor positivo atribuído ao mérito 

como critério de justiça e diferenciação. 

 Posteriormente, ainda segundo Secchi (2009), o modelo burocrático de Weber 

sofreu críticas e foi considerado inadequado no contexto institucional contemporâneo por sua 

presumida ineficiência e demasiada rigidez. Surgem, portanto, as disfunções burocráticas 

provenientes da resistência a mudanças e do desvirtuamento de objetivos, provocado pela 

obediência acrítica das normas previamente estabelecidas. 

Dessa forma, a rigidez proveniente do grande número de normas impostas pelo 

processo burocrático, em conjunto com as críticas existentes em função da grande 

participação estatal, promoveu destaques as críticas relacionadas aos procedimentos 

ineficientes praticados pelo Estado nos mais diversos setores. Assim, há o estabelecimento 

de movimento no sentido de buscar uma forma alternativa de condução, objetivando maior 

eficiência, da coisa pública. 

  

3.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL OU NOVA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA   
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A nova administração pública ou administração pública gerencial surge com o 

objetivo de instalar uma nova organização política através da maior eficiência do Estado, 

com utilização de práticas inicialmente adotadas pela administração privada e contendo, 

também, adaptação às novas exigências democráticas. 

De acordo com Bresser-Pereira (1998) e Oliveira e Grohmann (2016) a 

administração pública gerencial foi configurada como um conjunto de ações em resposta a 

crise do Estado, a partir da década de 1980, manifestadas através de questionamentos 

relativos ao seu tamanho excessivo na economia e, consequentemente, recorrentes déficits 

fiscais com consequências inflacionárias. Além disso, em função da necessidade de 

financiamento dos elevados gastos governamentais, há cobrança de excessiva carga tributária 

sobre a população. 

Entretanto, essa elevada carga tributária cobrada pelo Estado não é acompanhada da 

prestação de serviços públicos de proporcional qualidade à população. Assim, o ordenamento 

proposto pela administração pública gerencial tem como o objetivo o ajuste das contas 

públicas e a oferta de serviços públicos de melhor qualidade à população. 

O novo ordenamento do Estado, considerando a Teoria Geral dos Sistemas, implica 

na influência mútua entre diferentes agentes. Como discutido por Motta e Vascocellos (2010) 

as organizações são sistemas menores que se integram a sistemas maiores, compondo o 

sistema social, das quais são dependentes. Assim, são sistemas abertos e inseridos em outros 

sistemas maiores a partir do qual se transformam continuamente. As organizações passam a 

ser entendidas, através de estudos sociotécnicos, como sistemas abertos que devem se adaptar 

ao meio ambiente. 

Ainda segundo Motta e Vascocellos (2010), depois das ideias de homo economicus, 

homo socialis, homo complexus e homem organizacional, o homem é entendido através da 

ênfase no papel desempenhado pelas pessoas na atuação em seus cargos. A organização, 

então, é entendida como um sistema de conjunto de papéis nos quais as pessoas se mantêm 

inter-relacionadas, constituindo a ideia do Homem Funcional. 

Para Santos, Santana e Alves (2012) a Teoria Geral dos Sistemas contribuiu para a 

organização de processos, na medida em que as organizações passaram a ser vistas como um 

conjunto de subsistemas interligados e interdependentes que interagem continuamente com 

o ambiente no qual estão inseridas. Secchi (2009) complementa com a observação de que a 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1156



administração pública gerencial foi baseada em valores de eficiência, eficácia e 

competitividade. 

No Brasil, segundo Fadul e Souza (2005) o contexto da administração pública é 

historicamente marcado por movimentos reformistas constituídos através de reformas 

administrativas, que tiveram como propósito atingir a eficiência administrativa, aumentando 

a produtividade e racionalização das estruturas administrativas. Para Bresser-Pereira (1997) 

e Bresser-Pereira e Spink (2001), a década de 1980 marca o início do processo de 

descentralização de suas ações e de maior controle do desempenho organizacional. A partir 

desse período há maior ênfase no controle dos resultados, por parte dos agentes públicos. 

Oliveira e Grohmann (2016) demonstram que o governo de Fernando Henrique 

Cardoso – FHC, ainda durante seu primeiro mandato, promoveu uma reforma do Estado que 

introduziu, apesar de não completar, a administração pública gerencial no país através de 

uma série de reformas. Segundo Fadul e Souza (2005) as reformas iniciadas por FHC passam 

pela descentralização administrativa e instalação das agências reguladoras no país, o que 

garante ao Estado um maior papel de coordenação e permite, ao menos em parte, a aplicação 

de gestão por processos nas organizações públicas.  

Ainda segundo Fadul e Souza (2005), essa maior descentralização e maior 

flexibilidade, como já ocorrido nas organizações privadas, proporcionam o aumento da 

produtividade na prestação dos serviços na esfera pública. Além disso, as mudanças surgiram 

em momentos históricos que demandavam por mudanças no perfil do poder público como 

forma de superar dificuldades provocadas por problemas político-econômico-sociais no país. 

 

3.3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM FOCO NA GESTÃO DE PROCESSOS  

A administração pública gerencial, ao estar baseada em descentralização 

administrativa e na flexibilidade organizacional, permite a configuração de um ambiente 

propício ao desenvolvimento e prática da gestão por processos na esfera pública. 

A ampliação da perspectiva organizacional permitiu o desenvolvimento da teoria 

relativa à gestão por processos, em especial devido ao destaque concedido à necessidade de 

integração entre os departamentos e suas respectivas funções. Domingues, Xavier e Birochi 

(2015) afirmam que as organizações públicas têm buscado adequar sua estrutura 

organizacional e seus processos internos, aprimorando seus modelos de gestão através da 
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otimização dos seus sistemas de trabalho e, consequentemente, melhora dos seus processos 

organizacionais. 

 Em função das modificações ocorridas e das novas demandas da sociedade, a busca 

de maior eficiência na prestação dos serviços públicos tornou-se objetivo dos gestores da 

administração pública. Dessa forma, em consonância com os preceitos da administração 

pública gerencial e com o princípio da eficiência, o atendimento das necessidades dos 

usuários finais dos serviços públicos tornou-se alvo de consciência estratégica por parte dos 

gestores. Nesse sentido, os serviços públicos passam a utilizar procedimentos que obedecem 

ao princípio da eficiência (OLIVEIRA; GROHMANN, 2016). 

De acordo com Fadul e Souza (2005) o objetivo final das iniciativas de reforma foi 

a melhoria da qualidade e performance dos serviços públicos. Assim, a gestão por processos, 

através do profundo estudo das atividades exercidas, foi a forma encontrada para a 

materialização dessa maior eficiência por parte dos gestores da administração pública. 

A gestão por processos é constituída através de uma abordagem sistêmica e 

integrada que considera todas as áreas funcionais da organização pública e deve ser 

compreendida como um conjunto de processos que devem ser entendidos e mapeados, de 

modo que as tarefas não sejam definidas segundo a função dos departamentos 

organizacionais (BALDAM, et al, 2007; OLIVEIRA; GROHMANN, 2016). Em relação às 

organizações, é importante destacar que:  

  

Uma organização é uma coletividade com uma fronteira relativamente 

identificável, uma ordem normativa (regras), níveis de autoridade (hierarquia), 

sistemas de comunicação e sistemas de coordenação dos membros 

(procedimentos); essa coletividade existe em uma base relativamente contínua, está 

inserida em um ambiente e toma parte de atividades que normalmente se encontram 

relacionadas a um conjunto de metas; as atividades acarretam consequências para 

os membros da organização, para a própria organização e para a sociedade (HALL, 

2004, p. 43). 

 

As organizações, por estarem inseridas em ambientes econômicos complexos, 

utilizam a gestão por processos como forma de superar limitações, através de aumento de 

produtividade e agilidade, e para melhorar seus resultados sociais e econômicos, na medida 

em que essa prática possibilita aumento da qualidade dos serviços e produtos colocados à 

disposição da sociedade (BRODBECK; HOPPEN; BOBSIN, 2016). 
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Assim, conforme destacado por Oliveira e Grohmann (2016), é observado a 

mudança de foco do setor público com vistas a melhora constante dos processos 

organizacionais, solução de problemas e, consequentemente, obtenção de ganhos de 

produtividade e eficiência para a organização. 

Com isso, buscou-se uma modificação da estrutura dentro das organizações 

públicas, que utilizavam, em grande medida, o modo de organização que prioriza a hierarquia 

para uma nova configuração, mais dinâmica. Assim, essa nova configuração permite que a 

determinação das atividades ocorra através da constituição do estabelecimento de processos 

com definição clara de responsabilidades e sem estar limitada a uma estrutura hierárquica 

rígida durante sua execução. 

 

3.4 PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA E A LEI DA INOVAÇÃO  

Desde a década de 1970, há avanços na legislação brasileira que ampliaram a 

possibilidade de associação de diferentes empresas com o objetivo de atuação em 

determinado projeto. A criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), na década de 

1980, representou importante iniciativa governamental de fomento de parcerias público-

privada entre as instituições científicas e tecnológicas (ICTs) e empresas (STAL; FUJINO, 

2007). 

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, com o avanço das discussões relacionadas ao 

expansionismo estatal, incapacidade de investimentos por parte do Estado, crescimento dos 

déficits públicos e necessidade de ampliação da participação das empresas privadas na 

economia, há o aprofundamento do debate acerca do processo de privatização e do 

estabelecimento de concessões. Esse processo culminou na transferência, mediante 

concessão ou venda, de empresas estatais ao setor privado (GIAMBIAGI; ALÉM, 2008). 

Neste contexto, destaca-se que, em 2004, a Lei da Inovação (Lei nº 10.973/2004) 

trouxe diretrizes a respeito do envolvimento entre as ICTs e seus pesquisadores em atividades 

desenvolvidas em parcerias com empresas. Tais como parâmetros para a utilização, por 

empresas, de laboratórios, equipamentos e instrumentos, materiais e instalações das ICTs. 

Ressalta-se, também, as regras dispostas na referida lei sobre a prestação de serviços por 

ICTs a instituições privadas; tal como, as diretrizes para a celebração dos acordos de parceria 

entre ICTs e instituições privadas para o desenvolvimento tecnológico (RAUEN, 2016). De 
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acordo com Moreira et al (2007), a Lei da Inovação representou um grande avanço para gerir 

as parcerias entre o Estado, a academia e empresas. 

Em 2016, o Novo Marco Legal da Inovação no Brasil (Lei nº 13.243/2016), segundo 

Rauen (2016), apresentou alterações para reduzir pontos considerados de insegurança 

jurídica, dando mais clareza à aplicação e à operacionalização da lei. No quadro a seguir, são 

expostas as referidas alterações em relação à Lei de Inovação, a partir das propostas 

apresentadas no Projeto de Lei da Câmara - PLC nº 077/2015. 

Quadro 3. Alterações em relação à Lei de Inovação, a partir das propostas apresentadas no Projeto 

de Lei da Câmara - PLC nº 077/2015 

Lei no 10.973/2004 (original) Proposta PLC no 77/2015 

O que muda com a  

Lei nº 13.243/2016 

  

Na Lei nº 8.958/1994, acrescenta: Artigo 1º 

, § 7º – Os recursos e direitos provenientes dos 

projetos de que trata o caput e das atividades e dos 

projetos de que tratam os Artigos 3º  a 9º , 11 e 13 

da Lei no 

 10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão ser 

repassados pelos contratantes diretamente 

para as fundações de apoio 

Formaliza a possibilidade 

da 

arrecadação de 

contrapartidas 

financeiras adquiridas 

nessas 

modalidades por fundações 

de 

apoio. 

§ 2º  As partes deverão prever, em 

contrato, a titularidade da 

propriedade intelectual e a 

participação nos resultados da 

exploração das criações resultantes 

da parceria, assegurando aos 

signatários o direito ao 

licenciamento, observado o 

disposto nos §§ 4º  e 5º  do Artigo 

6o  desta lei 

§ 2º As partes deverão prever, em instrumento 

jurídico específico, a titularidade da propriedade 

intelectual e a participação nos resultados da 

exploração das criações resultantes da parceria, 

assegurando aos signatários o direito à exploração, 

ao licenciamento e à transferência de tecnologia, 

observado o disposto nos §§ 4º a 7ºdo Artigo 6º . 

Substitui o termo 

“contrato” por 

“instrumento jurídico 

específico” 

§ 3º  A propriedade intelectual e a 

participação nos resultados 

referidas no § 2º  deste artigo serão 

asseguradas, desde que previsto no 

contrato, na proporção equivalente 

ao montante do valor agregado do 

conhecimento já existente no 

início da parceria e dos recursos 

humanos, financeiros e materiais 

alocados pelas partes contratantes. 

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos 

resultados referidas no § 2º serão asseguradas às 

partes contratantes, nos termos do contrato, podendo 

a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos 

direitos de propriedade intelectual mediante 

compensação financeira ou não financeira, desde 

que economicamente mensurável. 

A ICT poderá ceder ao 

parceiro privado, mediante 

compensação financeira ou 

não, os direitos da 

propriedade intelectual das 

criações resultantes da 

parceria. 
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Na Lei nº 8.958/1994, acrescenta: Artigo 1º , § 7º – 

Os recursos e direitos provenientes dos projetos de 

que trata o caput e das atividades e dos projetos de 

que tratam os Artigos 3o a 9o , 11 e 13 da Lei no 

10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão ser 

repassados pelos contratantes diretamente para as 

fundações de apoio. 

Formaliza a possibilidade 

da arrecadação de 

contrapartidas financeiras 

adquiridas nessas 

modalidades por fundações 

de apoio. 

§ 2o  As partes deverão prever, em 

contrato, a titularidade da 

propriedade intelectual e a 

participação nos resultados da 

exploração das criações resultantes 

da parceria, assegurando aos 

signatários o direito ao 

licenciamento, observado o 

disposto nos §§ 4o  e 5o  do Artigo 

6o  desta lei. 

§ 2o As partes deverão prever, em instrumento 

jurídico específico, a titularidade da propriedade 

intelectual e a participação nos resultados da 

exploração das criações resultantes da parceria, 

assegurando aos signatários o direito à exploração, 

ao licenciamento e à transferência de tecnologia, 

observado o disposto nos §§ 4o a 7o do Artigo 6o . 

Substitui o termo 

“contrato” por 

“instrumento jurídico 

específico”. 

§ 3º  A propriedade intelectual e a 

participação nos resultados 

referidas no § 2º deste artigo serão 

asseguradas, desde que previsto no 

contrato, na proporção equivalente 

ao montante do valor agregado do 

conhecimento já existente no 

início da parceria e dos recursos 

humanos, financeiros e materiais 

alocados pelas partes contratantes. 

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos 

resultados referidas no § 2º serão asseguradas às 

partes contratantes, nos termos do contrato, podendo 

a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos 

direitos de propriedade intelectual mediante 

compensação financeira ou não financeira, desde 

que economicamente mensurável. 

A ICT poderá ceder ao 

parceiro privado, mediante 

compensação financeira ou 

não, os direitos da 

propriedade intelectual das 

criações resultantes da 

parceria 

Fonte: RAUEN, 2016.  

 

3.5 GESTÃO POR PROCESSOS  

3.5.1 Definição por processos         

A competição global, a movimentação comercial e as constantes inovações 

tecnológicas potencializam oportunidades para a elaboração de propostas de valor. Por isso, 

a gestão estratégica precisa alinhar seus interesses aos interesses dos seus stakeholders 

(fornecedores, parceiros de negócio, clientes e demais agentes interessados) trabalhando em 

conjunto. 

Nesse sentido, os processos são imprescindíveis para o alcance de objetivos de 

forma coordenada e sincronizada. O estabelecimento de uma rotina de procedimentos a serem 

executados nas instituições, obedecendo parâmetros e diretrizes definidas, assegurando, 

portanto, a regularidade e continuidade necessárias para adquirir, manter ou aperfeiçoar a 

qualidade do negócio, oferecem vantagens ao consumidor, o que gera atratividade para a 

organização, sendo esta uma necessidade para sua sobrevivência.  Diante disso, surgiram 
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diversas propostas de mudança organizacional, desde a adoção de tecnologias gerenciais até 

os novos modelos de gestão, entre os quais se destaca a gestão de processos (PRADELLA, 

2009). 

A adoção da prática de gestão de processos tem sido vista por alguns autores como 

uma forma de apoio ao progresso gerencial na busca por melhores resultados (ASSUNÇÃO 

e MENDES, 2000). Já para Davenport (1994), processos são um sistema próprio que 

organizam um conjunto de atividades a serem executadas por pessoas, com início, meio e 

fim, obedecendo a uma ordem cronológica e de espaço, utilizada para transformar a entrada 

(inputs) em saídas (outputs) para o benefício de um cliente interno ou externo. O autor 

informa que os processos devem ter uma estrutura clara e específica, facilitando seu 

manuseio, afinal cada um sabe seu compromisso de forma detalhada e inequívoca, e o objeto 

ou serviço final é produzido ou confeccionado por etapas, tornando o manuseio por cada 

etapa minucioso e de fácil mensuração. 

O conceito de "processo" é aplicado em situações em que lhe falta uma manifestação 

clara, isso não deve ser visto como a realidade física óbvia, mas, como uma unidade de 

análise, que pode ser esquematizado de várias maneiras (LILLRANK, GROOP e 

VENESMAA, 2011). Já para Dávila, Leocádio e Varvakis (2008), os processos de gestão 

devem ser reexaminados, avaliados e passarem por melhorias contínuas devido a mudanças 

externas e internas mantendo a organização competitiva.  No caso, uma instituição federal de 

ensino não possui a competitividade como pilar estratégico, mas deseja melhorar sua 

condição atual, tornando-se mais atrativa e contributiva para a sociedade. 

Voltar à organização para o cliente e para a estratégia de negócio parte do 

alinhamento dos processos, da identificação de gap’s, e do desempenho e priorização dos 

processos que mais afetam as questões estratégicas (ALBURQUERQUE e ROCHA, 2007). 

O gap decorre da inexistência da formalização para o processo de parceria com base nos 

critérios estabelecidos em lei. A criação de um regimento interno ofereceria a segurança 

adequada para possíveis parceiros interessados nesta proposta de geração mútua de valor 

entrassem com o capital e não encontrassem a dissonância que um acordo verbal pode 

acarretar. 

O trabalho das pessoas que participam de um processo deve estar mapeado nos seus 

fluxos, do contrário, escaparia à percepção, ao acompanhamento e à melhoria (FERREIRA, 
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2010). Sendo assim, a Gestão por Processos é uma ferramenta que norteia a modelagem dos 

processos para alcance de resultados, sofisticando o desempenho da instituição através da 

investigação de necessidades ou soluções de problemas, diagnóstico preciso, exploração, 

avaliação e gerenciamento dos processos necessários para produzir um serviço final. Os 

processos organizacionais costumam ser complexos, envolvendo pessoas, máquinas e 

recursos intangíveis para sua execução contribuindo para a estratégia do negócio. Os 

empregados passam a ter visão ampliada dos seus papéis utilitários na estrutura 

organizacional. 

É competitiva a empresa que modifica continuamente seus produtos e processos de 

processos, adaptando-se ao contexto onde opera e pretende operar (AMENDOLA, 1983). Ou 

seja, mesmo com o processo pronto e oferecendo a direção correta, ele é inacabado, sofrendo 

adaptações conforme mudanças mercadológicas, influenciadas pelo macro e microambiente. 

3.5.2 Mapeamento por processos 

O mapeamento de processos é uma ferramenta básica para a gestão por processos, 

permitindo a criação ou aprimoramento de ações sincronizadas que estabelecem uma rotina 

de afazeres para alcance de uma meta específica. O mapeamento desperta cada vez mais a 

atenção de gestores de organizações públicas e privadas, pois mostra as possibilidades de 

problemas ou soluções preventivas, e demonstra como um processo final é construído através 

de cada etapa, melhorando o desenvolvimento do trabalho. 

 Esse mapeamento deve estar em forma gráfica, permitindo que todas as suas etapas 

e interfaces sejam descritas de maneira precisa, possibilitando ainda analisar o processo em 

questão e, se possível, identificar as melhorias a serem implementadas (TSENG, QINHAI; 

SU, 1999). A clareza e identificação propostas sugerem uma visão global do processo, 

otimizando tempo e recursos, propiciando menos falhas e facilidades para identificar e 

resolver gargalos, facilitando o fluxo e consequentemente o resultado final. 

De acordo com Maranhão e Maciera (2004), os processos conseguem ser 

desmembrados em macroprocessos básicos, que são os que agregam valor ao negócio e em 

macroprocessos de suporte que são os processos de atividade meio, e estes são subdivididos 

em processos e subprocessos. 

 

3.5.3 Modelagem por processos  
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Oliveira (2012; p.149) define que “a modelagem de processo deve criar um modelo 

que possua uma visão multidimensional (várias dimensões) e, a partir deste modelo, será 

mais fácil fazer a proposta de melhoria (modelo to be)”.  

Antes da definição de um conjunto de passos para a modelagem e criação da 

parceria, há um direcionamento de esforços para o levantamento do estado atual, conhecido 

como “as is” e, após a análise e mapeamento, uma proposta mais apropriada conhecida como 

“to be”, ou seja, o desenho dos processos futuros com base nos pontos de melhoria 

identificados. 

Atualmente, o IFRJ não possui uma visão orientada a processos. Não há uma 

plataforma para elaboração de indicadores e não há conceito de processos.  Além disso, as 

iniciativas de melhorias são identificadas, porém não são organizadas como projetos, sem 

haver monitoramento e métricas de ganhos possíveis. Dessa forma, constata-se que: 

- a atual parceria possui alguma "identidade organizacional", com missão, visão, 

valores, escopo de atuação, vantagens competitivas. A identidade organizacional 

precisa ser compatível entre os parceiros. 

- não se pode afirmar que os processos atendem às expectativas ou aos padrões 

corporativos, pois não é realizado um alinhamento de expectativas entre fornecedor e 

o Campus Pinheiral, ou acordos em geral, e não existem documentos normativos em 

vigor que definam como os processos devem ser executados. 

- apesar de não haver nível de insatisfação significativo, há bastante oportunidade para 

formalização dos prazos de estabelecimento da parceria e níveis de serviço. 

 

3.5.4 Execução e controle de processos (aplicabilidade)  

O uso de tecnologias tornou-se imprescindível para a gestão dos diversos processos 

de negócios. De Sordi (2005), relata que um ambiente empresarial complexo busca a 

diferenciação, colaboração de cadeia de valor e a terceirização, demanda novas formas de 

organização e execução do trabalho. Portanto é inevitável o aproveitamento de uma solução 

de Tecnologia da Informação - TI. 

O termo BPM (Business Process Management) refere-se à uma plataforma 

computacional utilizada para integrar e gerir processos de forma adaptável, sistematizando 

processos institucionais complexos dentro e fora da empresa, possibilitando uma 
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visualização global do processo assessorando a tomada de decisões. Permitindo mais 

assertividade, monitoramento e flexibilidade no processo. 

BPM é uma parte fundamental de uma estratégia corporativa de negócios e não uma 

atividade única que é concluída no contexto de um projeto. Há uma necessidade de mudar o 

enfoque de projetos isolados centrados em melhoria para programas sustentáveis de 

transformação de processos, em que a modelagem de processos possa ajudar (BPM CBOK, 

2013). 

A maturidade é importante para eficácia do modelo, porém mesmo sem a obtenção 

de senioridade é possível utilizar esse modelo. Para tanto, temos os seguintes processos: “(i)  

planejar melhorias de processos; (ii) diagnosticar situação atual; (iii) priorizar processos e 

melhorias; (iv) definir critérios de avaliação; (v) implantar melhorias nos processos; (vi) 

monitorar melhorias implantadas; (vii) gerenciar mudanças” (OLIVEIRA, 2012; p. 55). 

O modelo BPMS auxilia na criação de práticas mais concretas para eficácia e 

eficiência de um processo através de sistemas de softwares responsáveis pela automação, 

execução, controle e mensuração das etapas de cada tarefa. 

Os BPMS permitem o fluxo dos processos de negócio ao longo da organização e 

de suas fronteiras departamentais. [...] , um BPMS é tipicamente descrito como 

uma peça de software genérico que suporta atividades como modelagem, análise, 

e aprimoramento de processos de negócios.  Incorporar e implantar BPMS requer 

metodologia para prover os conceitos, técnicas, e ferramentas adequadas para 

suportar as várias tarefas de modelagem, análise, desenho, simulação, avaliação, e 

redesenho de tais aplicações( PAIM, 2008; p.8). 

 

O BPMN - Business Process Modeling Notation, consiste em um padrão de ícones 

para desenhar o processo, descobrindo e desenhando nessa etapa os processos para facilitar 

o gerenciamento, otimização e correção eventual do fluxo. 

A modelagem será feita através do Bizagi, um programa que facilita o desenho do 

fluxo demonstrando o processo sugerido. 

A aplicabilidade desta pesquisa concentrou-se na modelagem e criação de um fluxo, 

cujo o passo a passo é destinado a criação de novas parcerias para o IFRJ Campus Pinheiral, 

obedecendo a um padrão normativo que será criado. A padronização tem que ser aderente à 

regulamentação prevista na Lei nº 13.243/2016 estabelecendo a rotina para a busca e criação 

e uma área responsável pelo estabelecimento e, posterior, divulgação de parcerias, 

proporcionando uma nova alternativa para melhoria na aprendizagem prática dos alunos, 

otimização de custos para o parceiro de instituição privada e fortalecimento da marca, afinal 
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será uma empresa que contribui sustentavelmente com estudantes e uma instituição de ensino 

do país. 

De acordo com o BPM CBOK (2013), o BPM trata o trabalho de ponta a ponta, 

orquestrando as atividades ao longo de suas funções, gerenciando um ciclo contínuo para 

manter a integridade e permitir a transformação do negócio. Ele relaciona o que, onde, 

quando, porquê, como e por quem o trabalho é realizado.   

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 DESCRIÇÃO DOS INSTITUTOS 

4.1.1 Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ   

Os Institutos Federais foram instituídos pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008. E, de acordo com o artigo 2o da referida lei, são instituições de educação superior, 

básica e profissional, pluricurriculares e multicampi ligadas ao Ministério da Educação. 

 

Em 29 de dezembro de 2008 , 31 centros federais de educação tecnológica (Cefets), 

75 unidades descentralizadas de ensino (Uneds), 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas 

técnicas federais e 8 escolas vinculadas a universidades deixaram de existir para 

formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ( REDE 

FEDERAL, 2016).  

 

O Instituto Federal do Rio de Janeiro se formou a partir do então Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Química de Nilópolis - CEFET Química de Nilópolis-RJ e com a 

integração do Colégio Agrícola Nilo Peçanha, até 2008 vinculado à UFF (BRASIL, 2008). 

 

4.1.2 Campus Pinheiral  

O Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro iniciou sua história em 

1909, com a criação do Posto Zootécnico Federal, na localidade então denominada Pinheiros. 

O referido posto foi criado pelo Decreto n° 7.622 de 21 de outubro de 1909 com o objetivo 

de desenvolver o ensino teórico e prático de zootecnia e promover a divulgação dos 

conhecimentos na área, conforme declarado no referido decreto. 

Em 1910, por meio do Decreto n° 8.366, de 10 de novembro de 1910, é anexada a 

Escola de Agricultura ao Posto Zootécnico. Dessa forma, além da atribuição de promover a 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1166



divulgação de conhecimentos zootécnicos, a unidade assumiu incumbências referentes a 

conhecimentos agrícolas, como o estudo de moléstias e pragas que afetam cultivos agrícolas 

e atendimento de agricultores (BRASIL, 1910). 

Em 2017, a instituição continua a trabalhar na promoção de conhecimento na área 

agropecuária com atividades de ensino, pesquisa e extensão que fortalecem o arranjo 

produtivo local. Situado na cidade de Pinheiral no estado do Rio de Janeiro — localizado a 

cerca de 120 km da capital do estado — o Campus Pinheiral desenvolve as referidas 

atividades com o apoio de uma infraestrutura de uma fazenda de 318 hectares e 18 

laboratórios ligados a atividades agropecuária.  Os laboratórios do Campus Pinheiral são 

apresentados no quadro a seguir:  

 

Quadro 1. Laboratórios do IFRJ Campus Pinheiral 

Agroindústria Produção de Mudas 

Reflorestamento Avicultura – Centro de Pesquisas Avícolas 

Fruticultura Cunicultura 

Fábrica de Ração Bovinocultura de Corte 

Paissagismo Apicultura 

Bovinocultura de Leite Piscicultura 

Olericultura (Módulo Agroecológico) Mecanização Agrícola 

Culturas Anuais Compostagem e Vermicompostagem 

Suinocultura Equinocultura 

Fonte: IFRJ, 2017 

Destaca-se que, no primeiro semestre de 2017, a instituição garantiu acesso à 

educação pública federal gratuita de nível médio técnico a mais de 800 alunos na modalidade 

presencial e a cerca de 250 alunos de cursos da modalidade à distância. Além disso, o Campus 

Pinheiral forneceu acesso à educação pública de nível superior a 40 alunos. Os dados 

supracitados foram fornecidos pela Direção de Ensino da instituição.  

Acrescenta-se, ainda, que desde o princípio de sua história como patronato agrícola, 

a unidade vem exercendo um papel social na educação. O decreto nº 12.893, de 28 de 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1167



Fevereiro de 1918, declara que o objetivo dos patronos agrícolas era o de oferecer educação 

a menores desvalidos.  

A história da instituição em estudo perpassou por diversas fases com representações 

significativas na área agropecuária, conforme observamos as referências históricas 

apresentadas no quadro a seguir:  

Quadro 2. Referências históricas do IFRJ Campus Pinheiral 

Ano Referência  

              Descrição 

 

Referências 

      1909 Criação do Posto Zootécnico Federal. Decreto n° 7.622 de 21 de outubro 

de 1909. 

      1910 Anexo ao Posto a Escola de Agricultura. Decreto n° 8.366, de 10 de 

novembro de 1910. 

      1916 A sede da Escola Superior de Agronomia e de 

Medicina Veterinária (ESAMV) é transferida para a 

Fazenda dos Pinheiros. 

UFRRJ, 2017. 

      1917 A primeira turma do curso de Medicina Veterinária 

no Brasil no referido local. 

UFRRJ, 2017. 

      1918 Criação dos Patronatos agrícolas nos postos 

zootécnicos. 

Decreto nº 12.893, de 28 de 

Fevereiro de 1918. 

      1934 Cria-se o Aprendizado Agrícola do Rio de Janeiro Decreto n. 24.115 – de 12 de abril 

de 1934. 

      1939 De Aprendizado Agrícola do Rio de Janeiro passa a 

denomina-se Aprendizado Agrícola Nilo Peçanha.  

Decreto-lei nº 1.029, de 6 de 

janeiro de 1939. 

      1947 De Aprendizado Agrícola Nilo Peçanha a Escola 

Agrícola Nilo Peçanha. 

Decreto nº 22.506, de 22 de 

Janeiro de 1947. 

      1956 Transforma em Escola Agrotécnica a Escola 

Agrícola “Nilo Peçanha” 

Decreto nº 40.269, de 5 de 

novembro de 1956. 
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      1964 Transforma em Colégio Agrícola Nilo Peçanha a 

Escola Agrícola “Nilo Peçanha”  

Decreto nº 53.558, de 13 de 

Fevereiro de 1964. 

      1968 Os estabelecimentos de ensino agrícola são 

transferidos para as universidades e o Colégio 

Agrícola Nilo Peçanha passa a pertencer à 

Universidade Federal Fluminense.  

Decreto nº 62.178, de 25 de 

Janeiro de 1968. 

      2008 Instituição da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e  criação os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. O Colégio Agrícola Nilo Peçanha 

passar a pertencer ao Instituto Federal do Rio de 

Janeiro e a denominar-se Campus Pinheiral. 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008. 

Fonte: Elaboração própria, 2021.  

Após mais de 100 desde a sua criação, o Campus Pinheiral, ampliou a oferta dos 

seus cursos e as áreas de abrangência do ensino para além esfera agropecuária e do ensino 

médio técnica. A instituição possui os seguintes cursos de nível médio: Administração, 

Agroindústria, Agropecuária, Informática, Meio Ambiente, Agente Comunitário de Saúde, 

Secretaria Escolar e Serviços Públicos, sendo os três últimos ofertado na modalidade de 

ensino à distância. Além disso, a instituição oferece o curso superior de Licenciatura em 

Computação. 

Acrescenta-se que, segundo a Direção de Ensino da unidade, estão em fase de estudo 

a implementação dos cursos superiores em Ciências Biológicas e Engenharia Agrônoma e o 

curso de pós-graduação stricto sensu em Desenvolvimento Regional. 

Por fim, ressalta-se que a infraestrutura agropecuária da unidade é suporte para as 

práticas de ensino. Tal como, oferece apoio para atividades de extensão e pesquisa. Defende-

se, ainda, que as referidas atividades atuam no fortalecimento do arranjo produtivo local na 

área Agropecuária e no desenvolvendo da pesquisa na área agropecuária no estado do Rio de 

Janeiro. Complementa-se, também, que a unidade é referência em infraestrutura para 

treinamentos a agentes públicos e para promoção de pesquisas de instituições nacionais e 

internacionais.  
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4.1.3 Centro de Pesquisas Avícolas 

O Centro de Pesquisa Avícolas (CPA) do Campus Pinheiral iniciou sua trajetória 

em 2010. O setor preexistia à referente data como Unidade Educativa de Produção de 

Avicultura e suas ações eram dirigidas a atividades de ensino e produção.  

De acordo com o professor responsável pelo setor, o Médico Veterinário Marcos 

Fábio Lima, no final de 2009, a empresa Rica Alimentos Ltda procurou o Campus Pinheiral 

com a proposta de uma integração de produção comercial de aves. A empresa propôs o 

fornecimento de aves filhotes e ração ao Campus Pinheiral. Em contrapartida, a empresa 

receberia as aves criadas e prontas para o abate. O professor acrescenta, ainda, que objetivo 

principal da empresa era fortalecer o conhecimento acerca da produção avícola da mão de 

obra técnica. 

 

[...] o objetivo não era criar frango, porque o volume é pequeno, para uma empresa 

de 10 milhões de frangos, mil frangos não era nada (diz se referindo à capacidade 

de produção do setor do Campus Pinheiral). Mas era sim para os alunos serem 

treinados, terem aulas de qualidade, terem acesso à informação. Para que quando 

eles se formassem, pudessem trabalhar neste segmento [...] (LIMA, 2017). 

 

Por outro lado, o professor entrevistado relata que a contraposta do Campus 

Pinheiral foi do desenvolvimento de um galpão experimental. “[...] que vai servir para aulas 

práticas, mas, também, terá condições de atuar com extensão e pesquisa. Com 

desenvolvimento de pesquisas para pequenos produtores e empresas [...]” (LIMA, 2017). 

Conforme dados obtidos em entrevista, a empresa Rica aceitou a proposta e investiu 

na infraestrutura da unidade. O CPA, através da referida parceria, recebeu comedouros, 

bebedouros, exaustores, cortinas, aquecedores automáticos, entre outros itens. A empresa 

também investiu na construção de uma sala de aula de 60 m² no setor e de 38 boxes 

experimentais. O valor estimado do investimento foi de 45 mil. Acrescenta-se, também, que 

o campus recebe da empresa 5.400 aves filhotes por ano, divididos em cinco lotes, assim 

como ração para alimentação dos animais. 

Em razão do investimento pela empresa Rica no CPA, o laboratório oferece – além 

das aulas práticas em avicultura, para os cursos técnicos de Agropecuária, Meio Ambiente e 

Agroindústria – atividades diversas, conforme descrição a seguir:  
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- Estágios internos: 30 vagas de estágios em médio por ano para alunos do Curso 

Técnico em Agropecuária e Curso Técnico em Meio Ambiente. 

- Estágios externos: 8 vagas de estágios por ano em média para alunos do ensino 

Técnico, Graduação e Pós-Graduação. 

- Intercâmbios internacionais: São oferecidas 2 vagas de intercâmbios internacionais 

por ano. 

- Dissertações de Mestrado: Até 2017, foram 6 dissertações concluídas e estão 4 em 

andamento. 

- Teses de Doutorado: Até 2017, foram 2 teses concluídas e 6 estão em andamento. 

- Artigos publicados em revistas nacionais e internacionais: em média de 2 publicações 

por ano. 

Além disso, diante das dificuldades econômicas do Campus Pinheiral para 

manutenção e modernização dos laboratórios agropecuários, o CPA apresenta-se como um 

case de sucesso. “[...] com baixo custo para a instituição e alto poder científico. [...]” (LIMA, 

2017).  

Destaca-se, ainda, que a partir do mês de maio de 2017, o laboratório passou a gerido 

e mantido por estagiários externos e internos, sob a supervisão do professor responsável pelo 

setor, sem o apoio de um funcionário terceirizado. Assim sendo, em um período em que se 

exigiu um corte no quantitativo de mão de obra terceirizada no Campus Pinheiral, o CPA 

manteve suas atividades sem prejuízo. 

 4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A instituição em estudo — a partir de sua transição da UFF para o IFRJ, em 2008 

— assumiu o compromisso orçamentário com despesas que, anteriormente, eram de 

responsabilidade da universidade a qual esteve vinculada, segundo relatos da Direção de 

Produção da unidade. 

Diante da realidade descrita acima, o Campus Pinheiral passou a ter uma verba 

incompatível com a necessidade orçamentária necessária para manutenção de uma fazenda-

escola e seus laboratórios. Situação que prossegue até o ano de 2017.  

Ainda, de acordo com Direção de Produção supracitada, a unidade tem uma 

demanda orçamentária anual de cerca de R$ 5 milhões em 2017 e recebe, aproximadamente, 

metade do que precisa. No gráfico a seguir, indica-se os valores referentes às despesas com 
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contratos como de empresas terceirizadas, serviços de fornecimento de energia elétrica, entre 

outros. Tal representação gráfica, compara os valores de despesas com contratos e os valores 

recebidos pelo campus. Em referência a 2017, temos, também, as despesas do ano anterior 

que não foram cumpridas e apresenta-se, em 2017, como despesas residuais.  

Figura 1. Valores desembolsados com contratos e orçamento recebido pelo campus (R$) 

 
Fonte: IFRJ, 2017 

A fim de contornar a situação descrita acima, a instituição fez uso de soluções que 

se apresentaram de resolução temporária. Sendo elas, de acordo com a Direção de Produção: 

remanejamento de orçamento não executado da Reitoria e de outros campi do IFRJ para o 

Campus Pinheiral, tal como, ainda segundo a referida direção, a venda de excedentes de 

produção de laboratórios agropecuários, como leite e animais, via Guia de Recolhimento da 

União (GRU). 

No entanto, ante a um contexto de crise econômica no país, que teve início em 2016, a parcela 

de orçamento não executado de outras unidades do IFRJ dirigido ao Campus Pinheiral sofreu 

uma queda, de 2015 para 2016, de cerca de R$ 1,5 milhão, de acordo com a Direção de 

Administração da unidade. Destaca-se, ainda segundo a referida direção, que houve 

decréscimo dos repasses dos valores recolhidos via GRU pelo campus, conforme ilustrada 

na figura a seguir:  

Figura 2. Arrecadação e Recebimento (R$ mil) 
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Fonte: IFRJ, 2017 

Ressalta-se que a Direção de Administração do Campus Pinheiral declarou que 23 

funcionários terceirizados foram demitidos, entre 2016 e 2017 como medida de contenção de 

despesas e há mais 11 demissões a serem realizadas. A Direção de Produção informou que, 

devido a dificuldades financeiras e a falta de mão de obra, o laboratório de piscicultura foi 

fechado neste período, bem como, os demais laboratórios estão funcionamento em condições 

restritas em relação ao número de atividades e de animais. 

A Direção de Produção da unidade avalia que a ampliação do número de vagas 

ofertadas pela instituição se apresenta como a solução definitiva para a manutenção do 

campus, já que a verba que a instituição recebe é calculada a partir do quantitativo de alunos. 

Ao encontro dessa concepção, o campus vem trabalhando para ampliar o número vagas e 

cursos. Em um comparativo de 2014 a 2017, a instituição apresentou um aumento de 54,5% 

do número total de alunos. Mas a estimativa é que a unidade precise ampliar ainda em 40% 

o número de vagas ofertadas para atingir repasses mais próximos às suas despesas 

orçamentárias, ainda segundo a Direção de Produção 

No entanto, soluções emergenciais se impõem como necessárias no presente 

momento. A Direção de Produção relata dificuldades para compra de insumos dos 

laboratórios das áreas animal e vegetal. A Direção-Geral, através de entrevistas, declara 

dificuldades em manter os laboratórios em funcionamento e, até mesmo, manter o 

funcionamento da unidade. Tudo isso, diante de déficits que vem se acumulando e ante à 
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necessidade de aquisições consideradas importantes. A frente da problemática exposta, a 

instituição investiga fontes extra orçamentárias de verbas.  

O presente estudo analisou o processo atual de parceria do IFRJ – Campus Pinheiral 

com ente privado, é denominado “as is”. Para tal análise, a referida avaliação identificou o 

fluxo de atividades realizadas para a concretização da parceria público-privado na instituição. 

A partir de uma avaliação crítica do processo, conclui-se que a instituição tem, até 

o momento, uma postura passiva frente ao início do processo. Conforme descrição das 

atividades, a empresa Rica Alimentos procurou o Campus Pinheiral com a proposta de 

parceria.  

Observa-se, também, que a referida parceria é estabelecida sem o apoio de um 

instrumento jurídico para conferir seguridade a política de parceria entre as instituições. 

Assim sendo, o presente trabalho se dedicou ao redesenho do processo, “to be” 

(anexo B), de projetos de parceria público-privado na instituição em estudo. Da mesma 

forma, esta análise se concentrou em uma proposta de implementação de uma política de 

padronização para parcerias público-privada no Campus Pinheiral. 

A proposta de “to be” apresenta um modelo de processos com segurança jurídica 

com referências ao Marco Legal da Inovação. Acrescenta-se, também, que redesenho 

apresentada propõe uma postura mais ativa do Campus Pinheiral frente ao início do processo.  

 

5. CONCLUSÃO  

Em suma, ações com foco na gestão por processos se apresentam como uma 

alternativa ao Campus Pinheiral do IFRJ, frente ao desafio de propor, ampliar e rever suas 

atividades. 

O Campus Pinheiral encontrou no Marco Legal da Inovação (Lei nº 13.243/16) 

oportunidades para a manutenção das atividades dos laboratórios agropecuários da 

instituição. Mas, por outro lado, a unidade se deparou com o desafio de iniciar novas ações. 

Assim como, se confrontou com dificuldades para analisar e propor melhorias a uma 

realidade já existente. 

Ao encontro dessa necessidade, o presente trabalho teve o objetivo de propor e 

estimular uma gestão por processos na instituição para análise e ampliação de projetos da 

instituição com a iniciativa privada. 
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Acrescenta-se que a evolução da administração pública para práticas de gestão por 

processos se impõe como uma necessidade. Principalmente, no contexto atual do país de crise 

política e econômica. Na atual conjuntura, se faz necessário, uma gestão como foco no uso 

eficiente de recursos, verbas, trabalhos e materiais. 

Assim sendo, este estudo espera contribuir para a promoção de reflexões acerca da 

importância da gestão por processos nas instituições públicas de ensino. Tal como, tem a 

expectativa de impactar a práticas das ações nos referidos órgãos públicos por meio das 

reflexões propostas. 

E, por fim, almeja-se representar uma parcela de estímulo para a formação de um 

cenário da administração pública de qualidade a servidores públicos e à população 

contribuinte. Tudo isso, com ações com base no planejamento, na padronização, no uso 

eficiente de recursos, na busca pela melhoria contínua, com práticas de estruturas horizontais 

e integradas.  
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CAPÍTULO 71 
 

NOTÍCIAS NAS REDES: ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO DO JORNALISMO LOCAL A 
PARTIR DA HIPÓTESE DA AGENDA-SETTING 

 
Rodrigo Daniel Levoti Portari; e Larissa Lima de Paula 

 
RESUMO: O presente trabalho dedica-se à realização de um teste da hipótese 

da teoria do agendamento a partir de notícias publicadas em redes sociais por 

meios de comunicação do município de Frutal-MG. A proposta leva em 

consideração três frames temporais para compreender se há um processo de 

agendamento levando em consideração as interações de comunicação entre 

meios e seus leitores na rede social Facebook. Partimos da proposta de 

LYCARIÃO;SAMPAIO (2016) sobre a pesquisa da hipótese do agendamento 

a partir das redes sociais, com auxílio da análise de conteúdo e análise do 

discurso de linha francesa para verificar se é possível verificar ou não um 

possível agendamento no âmbito da mídia local e seus leitores. 
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INTRODUÇÃO 

O município de Frutal-MG possui três jornais impressos, cinco emissoras de rádio, uma 

retransmissora de TV com programação local (TV Mundo Maior) e três portais de notícias na 

Internet. 

Mesmo sendo um município de médio porte, com 60 mil habitantes, está bem servido no 

que diz respeito ao jornalismo: além dos três jornais impressos (Jornal Pontal, Jornal Correio e 

Jornal da Cidade), as duas emissoras de rádio contam com cerca de 2h30 diárias de programas de 

jornalismo (Jornal da 97 e Raio-X, na rádio 102FM). Já a emissora de TV, apesar da programação 

local, não se dedica a cobertura de notícias. 

Dado o contexto do jornalismo do município de Frutal, é necessário observarmos algumas 

características desses meios: os jornais impressos são semanais e contam com estrutura mínima 

em suas redações, enquanto as emissoras de rádio realizam coberturas diárias, tendo em suas 

equipes cerca de cinco jornalistas profissionais atuando1. Os portais de notícia reproduzem a 

estética de “blog de notícias” e, desta forma, não possuem redação ou mesmo escritório físico, 

sendo suas atualizações realizadas por seus proprietários ou na reprodução de conteúdo de outros 

meios de comunicação. 

Nesse cenário, apresenta-se uma análise dos conteúdos dos portais/blogs de notícias do 

município a partir dos conteúdos veiculados na rede social Facebook sob a luz da hipótese do 

agenda-setting, buscando marcas de um possível agendamento de conteúdos e, ainda, pretendendo 

analisar as reações espontâneas de seus leitores por meio de manifestações públicas em 

comentários na plataforma social. 

Com esta proposta, pretende-se compreender melhor a postura do jornalismo frutalense, 

testando a hipótese do agendamento considerando que “o agendamento é constituído por fluxos 

multidirecionais e cíclicos em que as audiências não são meras receptoras e reprodutoras da 

agenda mediática, mas coprodutoras da mesma” (LYCARIÃO; SAMPAIO, 2016, p.2), tornando 

a agenda midiática uma “construção social entre diversos atores e setores sociais”. (Idem, Ibid.) 

A partir dessa perspectiva, o presente trabalho realizou duas frentes de análises: a 

de conteúdos veiculados a partir de três frames temporais, e a dos discursos dos leitores 

em seus comentários das postagens na rede social.  

 

2. HIPÓTESE OU TEORIA? 

Essas são duas questões que têm encontrado discussões diversas no âmbito de autores de 

teorias da comunicação e do jornalismo, uma vez que, para alguns, como Mauro Wolf (2003), 

Antônio Hohlfeldt (2010) e Melvin Defleur e Sandra Ball-Rokeach (2002), não há de se falar em 

 
1 Informações colhidas in loco pelos proponentes junto às emissoras e outros meios de comunicação. 
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teoria, mas apenas uma hipótese a ser testada, uma vez que uma teoria seria “um paradigma 

fechado, um modo acabado e, neste sentido, infenso a complementações ou conjugações, pela 

qual traduzimos uma determinada realidade segundo um certo modelo”. (HOHLFELDT, 2010, 

p.189).  

Mauro Wolf afirma, ainda que: “A hipótese da agenda-setting no estado atual é, portanto, 

mais um núcleo de ocasiões e conhecimentos parciais, suscetível de ser ulteriormente articulado 

e integrado numa teoria geral sobre a mediação simbólica e sobre os efeitos de realidade, 

praticados pela mídia, do que um paradigma de pesquisa definido e estável”. (WOLF, 2003, 

p.144) 

A partir dessa premissa, os autores pontuam que o agendamento não pode se conceituar 

enquanto teoria justamente pelo fato de estar no âmbito interacional e dependente das mudanças 

das relações sociais travadas entre os meios emissores e seus receptores. Desta forma, testar se o 

público sofre os efeitos previstos pelo agendamento é também estar ligado a condições sazonais 

do que ocorre no mundo. Assim, em épocas de campanhas políticas, é comum ter maior cobertura 

nessa editoria. Se o momento for o final da Copa do Mundo, possivelmente esportes e futebol 

serão os temas da agenda midiática. 

No entanto, desde a fundação da teoria por McCombs e Shaw, ainda na década de 1970 

por ocasião de estudos da campanha presidencial dos Estados Unidos e a cobertura da mídia sobre 

o evento, os autores concordam em um sentido: a hipótese da agenda-setting se afasta de teorias 

como a da Agulha Hipodérmica a partir do momento em que não prevê que a mídia tente persuadir 

seus receptores, mas, no entanto, apresenta elementos que podem afetar as suas percepções sobre 

os temas em suas coberturas. 

Neste ponto, temos que o agendamento jamais se daria em fluxo unidirecional, tratando-

se de uma questão há muito superada por conjuntos de pesquisas que evidenciam essa via de mão 

dupla presente na concepção da hipótese, tais como em BROSIUS e WEIMAN (1996); MAIA e 

AGNEZ (2014); SHEHATA e STROMBACK (2013). 

Apesar dos avanços constantes nos testes da hipótese no sentido de se consolidar uma 

teoria do agendamento, Diógenes Lycarião e Rafael Sampaio advertem que estudos recentes 

utilizando o big data, ou seja, grandes quantidades de informações disponíveis na Internet, 

apontam em alguns momentos para a consolidação do modelo original de McCombs e Shaw e, 

em outros, identificam a existência do agendamento reverso, “o qual consiste na transferência de 

saliência conferida a certos temas na agenda pública para a agenda dos media. (LYCARIÃO; 

SAMPAIO, 2016, p.34) 

Com esse complexo cenário onde estudos diversos apontam resultados distintos perante 

testes das hipóteses do agendamento, os autores propõem um modelo baseado na revisão da 

literatura de pesquisas das últimas décadas, tensionadas com pesquisas mais recentes onde a 

hipótese é testada a partir do grande conjunto de dados do big data. Assim, sugerem sete modelos 
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de estudo do agendamento que podem ser aplicados como forma de testar a hipótese, adequado a 

frames temporais de curto, médio e longo prazo, bem como baseado na observação da 

possibilidade do agendamento reverso, permitindo ao pesquisador compreender melhor o 

processo interacional e o contexto do material coletado.  

Os autores apresentam a proposta de entender o agendamento a partir de duas frentes: 

uma de eventos factuais e outra de temáticos. Para isso, foi estabelecido frames de análises a partir 

da propagação dos conteúdos. Entre os factuais os autores apontam a existência de notícias que 

podem ser a curto prazo (a propagação de uma declaração polêmica, com duração de dias), médio 

prazo (eleições gerais, com duração de meses) ou longo prazo (Guerra do Vietnã, um fato com 

duração de anos). O mesmo ocorre em temas recorrentes no jornalismo, sendo esse considerado 

um agendamento temático de curto prazo (uma crise internacional, que dura dias na mídia); médio 

prazo (temas como criminalidade e desemprego, que sempre se propagam por meses); ou longo 

prazo (temas como Direitos Civis, relações raciais, que podem ser propagados meses a fio). 

Os autores ainda apontam que esses agendamentos tanto podem sair da mídia para o 

público ou vice-versa. A partir dessas considerações, testamos o processo de agendamento 

ocorrido nas redes sociais dos principais meios de comunicação do município de Frutal – MG, 

sendo eles: Pontalonline.com, Raio-X Frutal e Blog do Portari. 

Por um frame temporal observamos quais os temas de maior relevância e destaque nas 

redes, o comportamento de seus usuários (apesar de apresentar uma limitação no estudo da agenda 

considerar apenas os usuários mais ativos, ainda assim trata-se de uma possibilidade de teste da 

hipótese) e, a partir da análise do conteúdo, como se dá o comportamento do público a partir das 

notícias. 

A opção dos pesquisadores em considerar o conteúdo que é divulgado nas mídias sociais 

das empresas de comunicação se justifica pela ampla possibilidade de compreender de forma mais 

eficaz tanto o posicionamento do órgão de comunicação (por meio da análise de conteúdo), bem 

como verificar possíveis influências e/ou impactos desses conteúdos no âmbito da recepção, 

estendendo o escopo de análise não só para o emissor, mas considerando a parte do leitor no 

processo comunicativo. 

Outro ponto importante a ser destacado da presente proposta é o fato de focar a pesquisa 

na mídia interiorana. Grande parte das pesquisas no âmbito do agendamento tendem a considerar 

como corpus grandes empresas jornalísticas, num processo de análise “macro” em nível nacional. 

No entanto, há de se considerar que uma boa parcela da população consome notícias locais, muitas 

das vezes as que mais impactam esses receptores do que grandes temas propostos pela mídia. 

Conforme Peruzzo (2005), num ambiente cada vez mais globalizado, a mídia local tem 

se sobressaído e mostrado seu valor, pois é ela que consegue mostrar melhor do que qualquer 

outro meio os problemas, necessidades e a vida nas comunidades onde estão inseridas: “...a mídia 

de proximidade caracteriza-se por vínculos de pertença, enraizados na vivência e refletidos num 
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compromisso com o lugar e com a informação de qualidade” (PERUZZO, 2005, p.78).  

Camponez complementa que a mídia local apresenta grandes contrastes com a nacional “pela sua 

forte territorialização e dos seus públicos, a proximidade face aos agentes e às instituições que 

dominam os espaços” (CAMPONEZ, 2002, p.19). 

Por isso, nossos esforços concentraram-se no estudo da mídia local, considerando seu 

grau de proximidade com o público, testando a hipótese em ambientes de menor escala. 

 

3. Metodologia 

Como já apontamos nos itens anteriores, a hipótese do agendamento prevê a realização 

de testes com a finalidade de verificar sua existência ou não. Consideraremos duas vertentes 

importantes para o presente projeto a fim de testar a hipótese do agendamento em escala menor, 

utilizando como ponto de referência a mídia local e suas conexões com os internautas pela rede 

social Facebook. 

A primeira delas tange à instância da emissão. Para isso, propõe-se, dentro do quadro 

temporal a ser definido pelos pesquisadores, o uso da análise de conteúdo das notícias divulgadas 

na rede social com a finalidade de, num primeiro momento, verificar de quais temas/pautas mais 

ocupam a atenção dos meios na rede. 

Neste sentido, recorrermos a Laurence Bardin, para quem a análise de conteúdo trata-se 

de “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou 

não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens” (Bardin, 2011, p. 47). 

Ainda no primeiro eixo de testes da hipótese do agendamento, os pesquisadores propõem, 

a partir dos índices quantitativos evidenciados pela análise de conteúdo, uma análise discursiva 

acerca dos três temas/pautas mais citados nas redes sociais dos meios locais. Para essa etapa, será 

também utilizada a linha francesa de análise discursiva, tomando como base autores de linha 

francesa, como CHARAUDEAU (2006). 

Essa etapa é igualmente importante no sentido de compreender quais são as mensagens 

presentes nos conteúdos, auxiliando na interpretação dos sentidos propostos pelos emissores para 

seus potenciais receptores. Com a utilização das análises de conteúdo e discurso, espera-se criar 

quadros de sentidos que nos permita verificar a partir da instância emissora qual o comportamento 

sugerido por estes meios a seus receptores. 

Como segundo eixo de análises, propomos análises das interações espontâneas dos 

internautas com as notícias, considerando que essa manifestação livre, espontânea e pública pode 

auxiliar na verificação da hipótese do agendamento. 

Já apontamos anteriormente a possibilidade de que esses conteúdos possam criar um 

“viés” de análises onde apenas as mensagens dos usuários mais engajados virtualmente servirão 
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de base para a verificação. No entanto, considerando os limites necessários para a execução do 

projeto, bem como a falta de aporte de recurso para aplicação de questionários em um espectro 

maior de pessoas, propomos a aplicação de análise de conteúdo e de discurso também nas 

mensagens registradas por esses usuários. 

Desta forma, testou-se a hipótese a partir dos dados públicos em rede social, permitindo 

verificações de possíveis agendamentos – seja no sentido tradicional da palavra ou no reverso 

(uma vez que as manifestações dos usuários que podem gerar outros conteúdos da mídia noticiosa, 

seja com novos conteúdos ou mesmo aprofundamento de temas ou pautas em tempo subsequente 

à primeira notícia). 

Sintetizando a proposta metodológica apresentada, temos o seguinte quadro: 

 

 

Gráfico 1 

Fonte: Os autores 

 

A partir dessa sistematização, apresentamos análises de resultados obtidos no 

decorrer da pesquisa. 

 

4. Análises Realizadas 

Para fins de apresentação de resultados alcançados até o momento, os 

pesquisadores selecionaram três fames temporais, sendo o primeiro o mês de novembro 

de 2019 (data de início do acompanhamento dos portais), o segundo o mês de março de 

2020 (mês de entrega dos primeiros resultados parciais da pesquisa) e o terceiro, o mês 

de setembro de 2020 (mês da entrega de segunda etapa dos resultados parciais obtidos). 

Para analisar as narrativas de cada portal, dividimos as produções em: autor, condição de 

produção, enunciação, formação discursiva, linguagem e sentido do discurso.  

A partir disso, analisamos os discursos das notícias dos meses de novembro de 

2019, março de 2020 e setembro do mesmo ano nos portais Blog do Portari, Pontal Online 

e Raio X. Todos eles com sites locais da cidade de Frutal, Minas Gerais. Para análise das 

notícias, foi separado três matérias de cada portal para cada mês analisado. 
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4.1 Notícia: Caso Bruna Marques de Melo (21/11/19) | Agendamento: Temático2 

O Caso Bruna Marques de Melo trata do desaparecimento de uma criança, 

ocorrido no ano de 2009, no município de Frutal. No dia 23 de outubro a criança brincava 

na rua num bairro de periferia do município, junto com seu irmão gêmeo e de vizinhos, 

quando foi avistada pela última vez. Conforme depoimento da mãe da garota à imprensa, 

era comum que a jovem passasse as tardes brincando no local e, nesse dia em específico, 

ao chamar a garota para voltar para casa, não obteve resposta. Ela então passou a procurar 

junto aos amigos sobre o paradeiro da filha, encontrando apenas a bicicleta dela na 

calçada, ao lado de fora da casa. 

Desde então, Bruna Marques de Melo nunca mais foi vista. É um dos raros casos 

de desaparecimento de criança do município de Frutal que se arrasta por anos sem 

solução. A procura pela garota já tomou dimensão de notícia nacional em várias 

oportunidades, seja pela persistência da mãe em descobrir o que aconteceu com a criança, 

seja pela possibilidade de tê-la encontrado. 

Nesse ínterim, para a imprensa frutalense, o Caso Bruna Marques de Melo é 

tratado já como temático, uma vez que é recorrentemente resgatado pela imprensa sempre 

quando surge alguma possibilidade de se identificar o paradeiro da garota. Assim, não se 

trata mais para a imprensa local de um caso factual, pontual, participando a agenda 

permanente de reportagens e notícias do município de Frutal em virtude de sua 

recorrência de informações 

Dentro do recorte estabelecido pelos autores a fim de se testar a hipótese da teoria 

do agendamento a partir das renovações da hipótese, esse foi o primeiro caso selecionado 

pelos pesquisadores a fim de compreender como se dá o trabalho jornalístico a partir de 

um caso temático, bem como compreender como é a absorção dos internautas a partir dos 

dados publicados nas redes sociais das mídias selecionadas. 

No período sob análise, o Caso Bruna Marques de Melo volta à agenda jornalística 

local a partir do momento em que a mãe da criança desaparecida apresenta a possibilidade 

de finalmente ter encontrado a garota. A partir de contatos em redes de buscas de crianças 

desaparecidas, uma adolescente com as mesmas características de Bruna, que também 

procura os pais, é apontada como sendo possivelmente Bruna e, para se comprovar o 

 
2 Links: https://www.facebook.com/pontalonline/posts/2447813738878765  

https://www.facebook.com/blogdoportari/posts/2299391206836910   

https://www.facebook.com/raiox102/posts/2445185655694007 
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desfecho da história, um exame de DNA é feito na mãe da criança, na adolescente e ainda 

com o irmão gêmeo como ponto de referência para os exames. 

Nesse contexto, passado 10 anos do desparecimento, a possibilidade de um final 

positivo para a história mobiliza a imprensa local e nacional, com o resultado do exame 

de DNA sendo revelado junto a uma equipe da Rede Record, em rede nacional, onde o 

caso voltou a ganhar atenção pelas suas características. Para o jornalismo local, no 

entanto, não se trata de uma notícia factual, mas sim, mais uma reportagem de um tema 

que frequentemente é retomado dada a proximidade de repórteres, jornalistas e editores 

com o caso. 

A matéria analisada encontrada nas redes do Pontal Online está intitulada como 

“#Bruna|Equipe da Record está na cidade para falar sobre o desaparecimento”. A notícia 

foi evidenciada pelos receptores somando 801 reações, 123 comentários e 197 

compartilhamentos.  

O texto é predominantemente informativo, porém com certo teor opinativo, uma 

vez que fica explícito o desejo de quem o escreveu que a menina desaparecida seja 

encontrada. A notícia foi classificada com texto temático, pois o assunto sempre volta à 

tona no município de Frutal, mesmo passados 10 anos após o desaparecimento de Bruna. 

A estrutura do texto contextualiza o desaparecimento ocorrido em 2009, 

ressaltando quem é a menina desaparecida, como o fato ocorreu e o resultado do exame 

de DNA que aconteceu naquela semana. Há informações a respeito do Programa da 

Record (onde a reportagem foi produzida) e informações sobre a vida do jornalista que 

está acompanhando a história. 

No Blog do Portari a mesma matéria teve como título “Equipe da Record dará 

destaque nacional ao Caso Bruna Marques de Melo” que somou 575 reações, 68 

comentários e 342 compartilhamentos. O texto é predominantemente informativo, com 

informações precisas sobre a reportagem que seria veiculada na tv em rede nacional. 

Apesar de sucinta, ela é objetiva e não há teor opinativo. 

Já no portal Raio X a única matéria encontrada sobre o desaparecimento da 

menina Bruna foi publicada no dia 18 de novembro, “Jovem que seria Bruna Marques, a 

criança desaparecida há mais de dez anos de Frutal, não é filha de Josely”. A matéria não 

teve aprofundamento, apenas a informação de que o exame de DNA teria dado negativo. 

Foi um texto predominantemente informativo. Teve 385 reações, 118 comentários e 52 

compartilhamentos.  
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Para entender a forma com que os internautas assimilam e reagem às notícias, foi 

proposto uma tabela para análise. A tabela a seguir, mostra as interações dos usuários nos 

comentários sendo ‘favoráveis’ a matéria, ‘desfavoráveis’ ou ‘neutros’.  

 

 Total* De acordo Desacordo Neutro 

Pontal Online 123 44 8 4 

Blog do Portari 68 20 0 7 

Raio X 118 49 23 7 

Tabela 1. Interações dos usuários nos comentários 

Fonte: Os autores Total de Comentários*: foi desconsiderado comentários de marcações e 

emojis. 

 

Por exemplo, ainda sobre a matéria publicada pelo Pontal Online foi possível 

identificar 44 comentários em acordo com a notícia publicada. A maioria, parabenizava 

o jornal – equipe do Pontal e Record - por acompanhar a história de Bruna, além de 

comentários com energias positivas para que a menina desaparecida fosse encontrada. 

  

Dos comentários analisados, 8 deles estavam em desacordo com a notícia 

publicada - aqueles que consideravam que o resultado do teste de DNA estivesse errado 

e que deveria ser refeito. Como pode-se notar: 

 

 

Figura 1 – Reprodução de comentários em rede social 

Fonte: Facebook 

 

Outra internauta aproveitou a matéria para pronunciar seu descontentamento com 

a política de Frutal. 

 

Figura 2 – Reprodução de comentários em rede social 

Fonte: Facebook 

 

Foram considerados comentários neutros àqueles que faziam perguntas referentes 

a matéria e que não exprimiram nenhum tipo de opinião. 
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Assim como o Pontal, o Blog do Portari recebeu comentários positivos sobre o 

caso. Entretanto, não houve nenhum posicionamento contrário a respeito. Com relação a 

neutralidade, alguns não leram a matéria e desconheciam o assunto.  

 

 

Figura 3 – Reprodução de comentários em rede social 

Fonte: Facebook 

 

Na Página Raio X, muitos internautas se mostraram descontentes com o resultado 

negativo do teste de DNA, evidenciando o desacordo com a notícia publicada.   

 

Figura 4 – Reprodução de comentários em rede social 

Fonte: Facebook 

 

 Ao levar em consideração o teor da matéria, pode-se perceber que dos 113 

comentários identificados em favor à matéria, todos eles torciam para o reencontro da 

mãe e filha, bem como propagaram mensagens de empatia.  

 

 

4.1.2 COVID-19 (20/03/2020) | Editoria: COVID-19 | Agendamento: factual3 

 
3 https://www.facebook.com/pontalonline/posts/2560961207564017 

https://www.facebook.com/blogdoportari/posts/2546914138751281 

https://www.facebook.com/raiox102/photos/a.1495764933969422/2551149728430932/ 
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Com o advento da pandemia do Coronavírus houve algumas mudanças na linha 

editorial dos jornais. As matérias passaram de temas policiais e políticas para assuntos 

referentes a COVID-19, o que caracterizou um deslocamento temporário das notícias em 

razão de uma temática: a pandemia. Por este motivo, no período em recorte para análises, 

os pesquisadores voltaram a atenção para o período inicial da pandemia da COVID-19, 

quando decisões governamentais eram esperadas para a o controle do avanço da doença. 

Esse fato fez com que houvesse um deslocamento do noticiário que passa a se 

concentrar principalmente nesse conteúdo factual, visando orientar e informar a 

população frutalense sobre como proceder e o que esperar de medidas para controle da 

doença que, até então, ainda era desconhecida, sem qualquer tipo de imunizante ou 

tratamento realmente eficaz. Como ponto de análise, o recorte se deu no anúncio das 

medidas restritivas de funcionamento do comércio e circulação, adotadas inicialmente em 

março de 2020 em razão da chegada do novo coronavírus no Brasil. 

No Pontal Online, a matéria sobre fechamento do comércio intitulada, “Urgente 

– reunião agora a pouco no gabinete da prefeita Ciça decide pelo fechamento do 

comércio” teve impressão de 201 reações, 89 comentários e 86 compartilhamentos. O 

texto é dominantemente informativo sem quaisquer resquícios de opinião com linguagem 

orientativa, instruindo as pessoas a seguirem rigorosamente os protocolos referente ao 

fechamento do comércio.  

No Blog do Portari, a mesma matéria intitulada “Supermercados funcionarão 

normalmente! Não criemos pânico” teve 136 reações, 33 comentários e 43 

compartilhamentos. Seu texto foi predominantemente informativo, porém instrutivo, 

tranquilizando a população a não criar pânico, além de ressaltar que não há riscos de faltar 

insumos nos estabelecimentos.   

Já o Raio X publicou apenas um comunicado da própria prefeitura de Frutal 

falando sobre a medida temporária de prevenção ao contágio do Coronavírus, sendo ele, 

dominantemente informativo. O comunicado publicado teve 64 reações, 7 comentários e 

12 compartilhamentos.   

 

 

 Total* De acordo Desacordo Neutro 

Pontal Online 89 9 18 5 

Blog do Portari 33 15 6 1 
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Raio X 7 2 1 2 

Tabela 2. Fonte: Os autores 

Total de Comentários* | obs. foi desconsiderado comentários de marcações e emojis. 

 

Ao analisar a tabela acima, é possível perceber que o fechamento do comércio, 

causou revolta e opiniões contrárias ao posicionamento da Prefeitura de Frutal. No Pontal 

Online, 18 pessoas foram contras à resolução do fechamento comercial; já no Blog do 

Portari, apenas 6 pessoas foram contrárias a medida restritiva de contenção do vírus e 

apenas um internauta se mostrou descontente no Raio X.  

No Pontal Online, um dos questionamentos foram: 

 

Figura 5 – Reprodução de comentários em rede social 

Fonte: Facebook 

 

Entretanto, um dos pontos a se destacar foi o posicionamento de um dos usuários 

que se mostrou em desacordo com a notícia dada ao Pontal Online:  

 

Figura 6– Reprodução de comentários em rede social 

Fonte: Facebook 

 

Este comentário rendeu 11 respostas, nas quais outros usuários também 

desaprovaram a opinião dele por verem como alternativa de contenção do vírus, o 

fechamento do comércio.  

No Blog do Portari, também houve descontentamento quanto ao fechamento do 

comércio: 

 

Figura 7 – Reprodução de comentários em rede social 

Fonte: Facebook 
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Entretanto, pode-se perceber que neste tema, as opiniões do público se dividiram. 

Ao todo, 26 foram os comentários em favor ao fechamento do comércio; 25 em 

desacordo e 8 comentários foram neutros.  

 

4.1.3 Falta de Água em Frutal (17/09/20) |Editoria: Cidadania | Agendamento: 

factual4 

 

Por fim, no terceiro ciclo de análises a equipe de pesquisadores detectou outro 

deslocamento da mídia jornalística local a partir dos fatos que afetam a população. 

Passados seis meses do início da pandemia e com o avanço da doença e das medidas 

restritivas, o assunto COVID-19 vai perdendo espaço para outro problema que afeta 

diretamente a vida da população: crise de desabastecimento de água vivenciada no 

município de Frutal. A crise hídrica, levando bairros inteiros a ficar dias sem ter acesso à 

água potável, leva o jornalismo novamente a se centrar no problema imediato, 

denunciando a escassez do recurso hídrico ao mesmo tempo em que busca respostas da 

concessionária responsável pelo abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. 

A preocupação do jornalismo então encontra eco e voz na população, indignada 

pela falta de solução para o problema do abastecimento. Em respeito à falta de água que 

aconteceu neste período, os portais produziram os conteúdos de formas diferentes.  

No Pontal Online a matéria referente a falta de água intitulada “Esclarecimentos 

sobre a falta de água em Frutal” teve 278 reações, 641 comentários e 10 mil visualizações. 

Seu formato foi feito em vídeo com duração de 49m47s.  

A entrevista teve um aprofundamento, embora tenha sido feita em plantão. O 

convidado foi o gerente local da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) 

que explicou e esclareceu as informações em torno da falta de água em Frutal. O conteúdo 

foi predominantemente informativo e houve relatos factuais sobre o assunto. A mídia se 

mostrou neutra com o fato exposto. 

No Blog do Portari, a matéria publicada no mesmo dia, teve como título “Prepare-

se para falta de água até a segunda-feira”. Com 101 reações, 86 comentários e 27 

compartilhamentos a matéria foi dominantemente informativa, mostrando a nota 

 
4 Raio x : https://www.facebook.com/raiox102/posts/2704620436417193    

Pontal Online : https://www.facebook.com/pontalonline/videos/330547791698135   

Blog do Portari : https://www.facebook.com/blogdoportari/posts/3007743676001656  

 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1191

https://www.facebook.com/raiox102/posts/2704620436417193
https://www.facebook.com/pontalonline/videos/330547791698135
https://www.facebook.com/blogdoportari/posts/3007743676001656


publicada pela própria empresa sobre a falta de água na cidade, o que mostra uma matéria 

isenta de opinião.  

No Raio X, a mesma matéria teve como título “Gerente da Copasa diz que falta 

de água não é devido à seca, mas sim à manutenção da rede”. Com 39 reações, 76 

comentários e 34 compartilhamentos, a matéria foi informativa, também isenta de 

opiniões. 

Análise das interações dos usuários nos comentários:  

 

 Total* De acordo Desacordo Neutro 

Pontal Online 98 5 82 11 

Blog do Portari 86 1 37 1 

Raio X 76 1 15 0 

 

Tabela 3. Fonte: Os autores 

Total de Comentários* | obs. foi desconsiderado comentários de marcações e emojis. 

 

Diante das informações da tabela acima, é possível tirar algumas conclusões 

quanto ao agendamento desta notícia. No Pontal Online, por exemplo, nota-se um 

descontentamento da população quanto aos serviços prestados pela Copasa. Desta forma, 

houve 82 comentários que foram contrários ao pronunciamento do gerente local da 

Companhia de Saneamento. 

Abaixo, pode-se evidenciar alguns descontentamentos:  

 

 

Figura 8 – Reprodução de comentários em rede social 

Fonte: Facebook 

 

Ainda durante a transmissão, houve comentários sobre a atuação da prefeitura 

quanto a Copasa. No entanto, alguns internautas não demonstraram descontentamentos 

referente a política vigente da época:  

 

 

Figura 9 – Reprodução de comentários em rede social 
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Fonte: Facebook 

 

Foram estabelecidos como comentários neutros aqueles internautas que faziam 

perguntas diretamente ao entrevistado sem julgar ou emitir quaisquer opiniões sobre o 

assunto.  

É possível notar que, embora as notícias tenham sido noticiadas de forma 

diferentes, há ainda uma consistência em opiniões desfavoráveis sobre o pronunciamento 

da companhia de água. É o que mostra a matéria veiculada no Blog do Portari, que mesmo 

em formatos diferentes, tanto Pontal Online quanto Blog do Portari, tiveram reações 

negativas a respeito da atuação da Copasa.  

 

 

 

 

Figura 10 – Reprodução de comentários em rede social 

Fonte: Facebook 

 

Os internautas também mostraram os descontentamentos no Raio X: 

 

 

Figura 11 – Reprodução de comentários em rede social 

Fonte: Facebook 

 

Referente a esta notícia, as evidências mostram que os usuários foram 

predominantemente desfavoráveis a atuação da Copasa quanto a falta de água no 

município.  

 

5. Considerações finais 

Após análise dos dados obtidos, nota-se que neste sentido, os portais apresentaram 

elementos que puderam afetar as percepções sobre os temas colocados em pauta. Ainda 

que não tenha sido intuito dos portais em emitir opiniões ou até mesmo provocar e 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1193



persuadir seus receptores, foi imprescindível que as informações não tenham causado 

reações ‘favoráveis’, ‘desfavoráveis’ e até mesmo ‘neutras’ sobre os assuntos. 

Por meio dos conteúdos analisados, foi possível verificar que a hipótese do 

Agenda-Setting acaba por se confirmar sob dois aspectos: o primeiro a partir da 

recorrência de temas que fazem parte de um percurso histórico do município de Frutal e 

que retornam para a pauta jornalística a partir da perspectiva de fatos novos ou por marcos 

históricos (como o Caso Bruna Marques de Melo, encontrado no período de recorte). Da 

mesma forma, acontecimentos factuais de relevância também vão encontrar espaço nos 

conteúdos produzidos nos portais locais, seja em eventos de repercussão mundial (como 

a chegada do novo coronavírus e a situação de Pandemia que afetou todos os países e, 

inclusive, o funcionamento do comércio e restrições de circulação em Frutal) ou eventos 

eminentemente locais como a crise hídrica que assolou o município. 

Por outro lado, o público que interage voluntariamente e espontaneamente nessas 

páginas tendem a assimilar posicionamentos sugeridos nos conteúdos noticiosos, 

configurando um agendamento de conteúdo na medida em que os meios de comunicação 

tiveram papel precursor na formação das opiniões do público. Uma das evidências 

encontradas durante o processo de pesquisa está nos comentários postados nas 

publicações, outros usuários conversavam entre si sobre o assunto, o que gerou reações 

espontâneas por meio de manifestações públicas em comentários na plataforma.    

O efeito da agenda da mídia sob os receptores, aconteceu por meio dos assuntos 

envolventes que estabeleciam ou não, alguma proximidade com os usuários. Observa-se 

que a matéria sobre o desaparecimento da menina Bruna, causou reações e comentários 

que tenderam para a comoção e empatia; por outro lado, a matéria sobre o fechamento do 

comércio obteve uma divisão no comportamento dos internautas, uma vez que envolvia 

também opiniões políticas sobre o tema, caracterizando que a influência do contexto 

municipal e nacional também influenciaram nas opiniões dos internautas acerca das 

medidas adotadas para o controle da Pandemia; já a notícia sobre a falta de água no 

município de Frutal gerou revolta e muita insatisfação nos usuários, sendo um problema 

que afetou a toda a população que compartilhou a indignação presente também nos 

conteúdos noticiosos, repercutindo a insatisfação com a concessionária responsável pelo 

serviço.  

Detecta-se, nesse cenário, que os usuários se apropriaram do conteúdo noticiado 

e fizeram uso em relação a realidade social em que vive e as transformaram em assuntos 
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do dia a dia. Devido à proximidade, a mídia local refletiu sobre a realidade dos receptores 

e promoveu ainda um agendamento neste público. 
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CAPÍTULO 72 
 

A PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS MULHERES 
SOBRE OS DESAFIOS QUE ENFRENTAM NAS 
ORGANIZAÇÕES 

 
João Pinheiro de Barros Neto e Karolina Maciel Xavier 

 
RESUMO: Uma das principais dificuldades para as mulheres que exercem 
atividades profissionais é conciliar o tempo para tarefas domésticas com as 
demais atribuições: trabalho externo, tarefas acadêmicas, cuidados com a 
família, dentre outros. A dupla jornada e até tripla, que algumas mulheres 
costumam vivenciar, foi apontada nesta pesquisa como uma das principais 
causas de cansaço, estresse e desencadeamento de doenças. Porém, mesmo 
com essa sobrecarga, muitas conseguem atingir ótimos resultados e se 
estabelecer em um alto patamar no mercado de trabalho. No entanto, após 
todos esses desafios, ao chegar no mercado de trabalho a mulher ainda 
enfrenta situações difícies, como o preconceito pré-estabelecido de muitas 
pessoas que acreditam que pelo fato de ser mãe, a mulher não vai conseguir 
entregar suas tarefas e atingir suas metas. Outro ponto relevante é o fato de 
que apesar do aumento da participação das mulheres no mercado de 
trabalho, elas ainda enfrentam uma grande dificuldade de serem 
remuneradas e promovidas nas mesmas condições que os homens. Este 
estudo teve como objetivo principal analisar os principais desafios que as 
mulheres e/ou mães enfrentam para alcançar cargos de liderança e verificar 
qual o motivo para que a maioria delas não alcancem cargos gerenciais. Com 
base nos resultados, pudemos verificar que um dos principais motivos para a 
falta de mulheres na gestão de grandes empresas é que, além das mulheres 
terem uma dupla e pesada jornada de trabalho, também possuem mais uma 
ou duas jornadas após chegarem em casa. 
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INTRODUÇÃO 

É notório que durante muito tempo as mulheres viveram em constante 

subordinação ao padrão e vontades impostas por uma sociedade totalmente 

masculinizada. Segundo Simone de Beauvoir (1970) Hipócrates acreditava que o ser 

humano era dividido em duas espécies: uma fraca, o feminino, e uma forte, o masculino. 

Esse pensamento perdurou por muitos anos ao longo dos tempos.  

Antes mãe, dona de casa, hoje trabalhadora e independente, há tempos a história 

da mulher no mercado de trabalho foi calcada com muito preconceito e subordinação. 

Depois de anos sendo condenada pela sociedade como sendo um ser inferior, a mulher 

finalmente conseguiu se reerguer e adentrar na sociedade como líder, executiva e dona de 

si, porém ainda existe a luta pela equidade. De acordo com a Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM,2007), o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho não 

foi acompanhado pela diminuição das desigualdades profissionais e de rendimentos entre 

os sexos. 

A mulher desde o princípio foi ensinada a obedecer e cumprir ordens. Primeiro 

sendo subordinada ao seu pai e em seguida a seu marido. Segundo Rocha (2009) a mulher 

da época deveria ter uma imagem de castidade, humildade, silêncio e trabalho. 

O Movimento feminista surgiu para ajudar as mulheres e convocá-las a lutar pelos 

seus direitos que haviam sido esquecidos e negligenciados naquela época, tendo em vista 

que a religião colocava a mulher como um ser inferior tendo como motivo a vontade 

divina. Com a revolução francesa esse cenário começou a mudar e as mulheres da época 

passaram a lutar pelos seus direitos. Segundo o Observatório Brasil da igualdade de 

gênero o que o feminismo aponta é que não há nada de essencial, divino ou natural na 

desigualdade e que a diferença é socialmente construída, enfim, é cultural 

(OBSERVATÓRIO, 2016).  

Quanto ao movimento feminista, Samparo (2017) diz que  

o movimento feminista, historicamente, teve início na europa, principalmente 

na frança e na inglaterra. a raiz de todas as correntes feministas advém da 

revolução francesa, compartilhando dos ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade, em suma, a máxima da justiça.” (SAMPARO ,2017. p.297). 

 

Atualmente, depois de muitos paradigmas quebrados e de uma mudança quase 

que total em relação a mulher, gênero e trabalho, o Brasil ainda encontra vestígios de uma 

antiga sociedade calcada na soberania masculina. Depois de anos e luta pela igualdade de 

gênero, análises feitas pelo IBGE (2021) no Brasil, realizadas no 4º trimestre de 2020 
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apontam que a maioria da população desempregada continua sendo do gênero feminino. 

 

Figura 1. Distribuição percentual de desocupados por sexo 4º trimestre 2020. 

 
 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicilíos Trimestral. 

 

A sociedade passou por muita evolução e revoluções, mas o patriarcado ainda faz 

com que nossa sociedade não enxergue com bons olhos a mulher mãe que trabalha. Há 

tempos as mulheres sofrem com a desigualdade e a subordinação, mostrando o quanto é 

difícil ser reconhecida e ter seu espaço em uma sociedade que se desenvolveu seguindo a 

lei dos homens.  

Sendo assim, Simone de Beauvoir (1967, p.449) diz que foi “pelo trabalho que a 

mulher cobriu em grande parte a distância que a separava do homem; só o trabalho pode 

assegurar-lhe uma liberdade concreta”. 

Nesse cenário, este estudo teve por objetivo identificar quais são os principais 

desafios que faz com que o número de  mulheres que são ou não mães, seja tão pequeno 

na liderança das organizações atuais, comparativamente ao de homens. Como objetivos 

específicos foram os seguintes. 

• Levantar relatos de mulheres que sofreram algum tipo de discriminação (por 

serem mulheres ou por serem mães) ao estar em um cargo de liderança. 

• Com base nas análises do questionário e da entrevista verificar se essas 

mulheres tiveram alguma discriminação em comum. 

• Identificar as maiores dificuldades existentes para que essas mulheres 

alcancem cargos gerenciais. 

• Identificar qual é o maior empecilho para que as mulheres alcancem cargos de 

liderança. 

Para delineamento da pesquisa partiu-se das hipóteses apresentadas abaixo. 
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• As mulheres são discriminadas no mercado de trabalho, principalmente se 

forem mães. 

• Muitas acabam sendo descartadas de processos seletivos por terem filhos 

menores de 5 anos mesmo preenchendo os atributos da vaga 

• Caso duas pessoas de gêneros distintos (masculino e feminino) com a mesma 

capacidade intelectual, conhecimento específico e número de filhos menores 

de 5 anos disputem uma vaga em um processo seletivo, quem terá mais 

probabilidade de ficar com a vaga é o indivíduo do gênero masculino. 

 

A inquirição direta de mulheres atuando profissionalmente, mediante aplicação 

de questionário juntamente com as entrevistas que foram realizadas com mulheres líderes 

em suas respectivas áreas, permitiram obter uma visão mais apurada da realidade das 

mulheres no mercado de trabalho e atingir os objetivos propostos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Liderança 

Segundo Bossard (2018, p.05) em seu artigo a origem da liderança, a 

Mesopotâmia corresponde em grande parte ao atual território da República do Iraque e 

foi ali que começaram os vestígios da liderança, a necessidade de se viver em conjunto, 

em sociedade, surgindo líderes para que este projeto fosse seguido. 

Assim, podemos dizer que a liderança começou a tomar forma junto com o 

sedentarismo, quando a figura de um líder se tornou necessária para tomar conta do povo, 

indicando o melhor lugar que tivesse mais alimentos e terras férteis. Com a chegada do 

sedentarismo as pessoas começaram a ter uma maior inteiração entre si, dando ali os 

primeiros passos para o convívio em uma sociedade, se tornando assim fundamental ter 

uma imagem de liderança. 

Naquela época, os líderes eram escolhidos tendo como principal requisito a força 

física, sendo assim esse papel era exclusivamente voltado aos homens, pois para os povos 

que ali habitavam, se eles tivessem um líder forte isso traria proteção e cuidado para todos. 

[...] podemos supor que o grande balizador para o posto de liderança era a força 

física. Mas não era o único. Também eram necessários um conhecimento da 

área a ser explorada e agilidade para não se tornar a caça, além disso a liderança 

era reconhecida por todo o grupo não havendo disposição interna e nem espaço 

para deposições e trocas sucessivas de líderes em um ambiente hostil e sobre 

o qual os homens ainda exerciam pouquíssimo controle (GARZERI, 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1199



URBANO, 2017, p.7). 

 Com o passar do tempo muita coisa foi mudando e vários paradigmas referentes 

a isso foram quebrados. A Liderança na década de 1950, por exemplo, era um papel 

exclusivamente masculino, onde o homem era o líder da casa/ trabalho e a mulher era a 

subordinada cuja única obrigação era procriar e cuidar da família (SILVA, 2005). 

Até o século XVII, só se reconhecia um modelo de sexo, o masculino. A mulher 

era concebida como um homem invertido e inferior, desta forma, entendida como um 

sujeito menos desenvolvido na escala da perfeição metafísica. No século XIX a mulher 

passa de homem invertido ao inverso do homem, ou sua forma complementar (SILVA, 

2005, p.72).  

Atualmente esse cenário se desmitificou e a mulher passou a fazer parte da 

sociedade como um todo e a exercer também cargos de liderança tanto em casa como no 

mercado de trabalho. 

[...] a mulher devia gerir a casa, tê-la limpa, cuidar do esposo e dos filhos, ser 

recatada, ir à missa e ser decente. A sexualidade e a fertilidade femininas eram 

vistas como uma ameaça à honra e um perigo, requerendo o controle do 

homem. (SILVA,2005, p. 73). 

Liderança Corporativa  

Atualmente a liderança é mais do que somente guiar suas tribos ao caminho com 

mais alimentos e proteger de animais perigosos. A liderança hoje em dia se tornou uma 

peça fundamental para o trabalho e convívio na sociedade e principalmente dentro das 

organizações, sendo peça fundamental para o sucesso ou insucesso dos negócios. Os 

líderes possuem o papel de realizar a gestão do bem mais precioso de qualquer 

organização que são as pessoas e o principal objetivo de um líder é fazer com que sua 

equipe tenha um bom engajamento e entregar o melhor resultado possível (GARZERI, 

URBANO, 2017). Chiavenato acrescenta que  

A liderança é igualmente essencial em todas as demais funções da 

administração: o administrador precisa conhecer a motivação humana e saber 

conduzir as pessoas, isto é, liderar” (CHIAVENATO, 1997, p. 257). 
 

Muitos autores já se posicionaram sobre o tema e cada um demonstrou uma visão 

diferente que acaba tendo várias interpretações. Syroit (1996, pp.237-275) diz que 

A liderança é como um conjunto de atividades exercidas por um sujeito 

detentor de uma posição hierarquicamente superior, direcionadas para a 

condução e orientação das atividades dos outros sujeitos, com o propósito de 

atingir eficazmente o objetivo do grupo. 

 

Para Jacobs e Jaques (1998), liderança “é o processo de dar propósito (direção 

significativa) ao esforço coletivo e provocar o desejo de despender este esforço para se 
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atingir o objetivo”. 

Tannenbaum, Wesheler e Massarik (1998) acreditam que a “Liderança é 

influência pessoal, exercida em uma situação e dirigida através do processo de 

comunicação, no sentido do atingimento de um objetivo específico ou objetivos”. 

Sendo assim, podemos colocar a liderança como uma das principais engrenagens 

que fazem a empresa caminhar até o sucesso. 

A mulher no mercado de trabalho  

 

Diferente do que costumamos vivenciar atualmente, no início do século XVIII o 

mercado de trabalho era totalmente voltado para os homens. Enquanto os homens se 

inseriam com facilidade na sociedade e se tornavam o único provedor financeiro das 

famílias, as mulheres desempenhar outras atividades e tinham como objetivo de vida 

realizar os afazeres do lar, procriar e cuidar da sua família. 

[...] As funções da mulher inscrevem-se em sua conformação: uma vagina para 

receber, um ventre para carregar, seios para amamentar – como os pedaços dos 

melões – marcam seu destino, feito pelo homem e pelo filho. Nenhum lugar 

além do lar. (PERROT 2005, p. 173).  

 

A Caminhada das mulheres até o mercado de trabalho teve como marco histórico 

a revolução industrial e as duas grandes guerras mundiais.  

A Revolução Industrial teve início com a criação da máquina a vapor e 

consequentemente a abertura de fábricas têxteis, onde os trabalhos artesanais e manuais 

foram substituídos pelo trabalho assalariado e padronizado que na época era mais rápido 

e lucrativo.  

A mecanização aumentou muito a produtividade, isto é, reduziu o custo por 

unidade produzida da mão-de-obra, que de qualquer forma recebia salários abomináveis 

já que era formada em grande parte por mulheres c crianças (HOBSBAWM,2012, p.49). 

Assiste-se a uma desqualificação do trabalho, dispensando-se o tempo de 

aprendizado, e rebaixando- Com o passar do tempo as fábricas dominaram toda a Europa, 

e com a tamanha facilidade e rapidez das máquinas a população começou a consumir cada 

vez mais os produtos manufaturados e deixaram de lado os artesanais.  

Toda essa rapidez e evolução trouxe consigo a redução de remuneração para a 

classe trabalhadora. Os homens que antes eram os únicos provedores das famílias tiveram 

um achatamento em seu salário e com isso para as famílias mais pobres se tornou 

necessário que as mulheres começassem a trabalhar fora para ajudar com o sustento da 
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família.  

Muitas mulheres conseguiram empregos nas fábricas já que naquela época o 

trabalho feminino era considerado mão de obra barata tendo em vista que elas realizavam 

o mesmo trabalho que os homens por um salário inferior. As mulheres naquela época 

trabalhavam diariamente por mais de 16 horas e ainda tinham os afazeres domésticos 

quando chegassem em casa. Sendo assim as mulheres trabalhavam em uma dupla jornada 

tendo que dar conta de tomar conta do trabalho doméstico, da criação dos filhos e ainda 

do trabalho nas indústrias.  

(...) o trabalho feminino foi aproveitado em larga escala, a ponto de ser 

preterida a mão de obra masculina. Os menores salários pagos à mulher 

constituíam a causa maior que determinava essa preferência pelo elemento 

feminino. O Estado, não intervindo nas relações jurídicas de trabalho, permitia, 

com a sua omissão, toda sorte de explorações. Nenhuma limitação da jornada 

de trabalho, idênticas exigências dos empregadores quanto às mulheres e 

homens, indistintamente, insensibilidade diante da maternidade e dos 

problemas que pode acarretar à mulher, quer quanto às condições pessoais, 

quer quanto às responsabilidades de amamentação e cuidados dos filhos em 

idade de amamentação [...] (Nascimento,2011, p.909) 

 

Naquela época o trabalho feminino era considerado de pouco valor, sendo assim 

muitas mulheres começaram a ser exploradas e até escravizadas pelos donos das fábricas. 

[...] Os salários mais baixos eram, como sempre os das mulheres e crianças; 

por isso preferidas, em detrimento dos homens. [...] Nunca o trabalho feminino 

e infantil fora objeto de uma tal demanda. Mas, precisamente, essa utilização 

cada vez mais generalizada de uma mão de obra inferior e barata, constituía 

um verdadeiro perigo para os operários adultos. (MANTOUX, s/d, p. 435-

436). 

 

De acordo com Cotrim (2005), A industrialização no Brasil teve início com a 

abertura de fábricas têxteis por volta da segunda metade do século XIX.  

Após a revolução industrial, outro grande acontecimento que demonstra o marco 

da mulher no mercado de trabalho foi a I e II guerra mundial. À medida que os homens 

iam para guerra, as mulheres começaram a ter que começar a trabalhar fora de casa, 

desempenhando atividades que antes só eram aceitáveis para o gênero masculino para 

garantir o sustento do lar e para ajudar no campo de batalha durante as guerras e no pós-

guerra como cozinheira e enfermeira. 

A introdução da mulher no mercado de trabalho se deu com a I e II Guerra 

Mundial (1914 – 1918 e 1939 – 1945), quando os homens iam para as batalhas e as 

mulheres passavam a assumir os negócios da família e a posição dos homens no mercado 

de trabalho (LESKINEN, 2004). 

Margareth Rago (1997), em sua obra “Trabalho Feminino e sexualidade”, relata 
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que por mais que o número de mulheres nas fábricas brasileiras tenha sido considerável 

e elevado no começo da industrialização, não devemos assimilar isso com a substituição 

dos homens nas fábricas naquela época. Até porque conforme a industrialização avançava 

as mulheres começaram a perder seus postos nas fabricas e começaram a ser expulsas.  

Como as fabricas eram consideradas como um “território masculino”, as mulheres 

encontraram muita dificuldade e barreiras no ambiente fabril como a desvalorização de 

gênero latente, a desvalorização salarial, o assédio físico, psicológico e até sexual.  

Muitos acreditavam [...] que o trabalho da mulher fora de casa destruiria a família, 

tornaria os laços familiares mais frouxos e debilitaria a raça, pois as crianças cresceriam 

mais soltas, sem a constante vigilância das mães. As mulheres deixavam de ser mães 

dedicadas e esposas carinhosas, se trabalhassem fora do lar; além de que um bom número 

delas deixaria de se interessar pelo casamento e pela maternidade (RAGO, 1997, p. 585). 

Além da desigualdade latente entre gênero que ocorria nas fábricas e todo o 

preconceito e exploração que as mulheres recebiam trabalhando fora, quando chegavam 

ao lar, tendo que trabalhar em casa realizando atividades domésticas. Um dos principais 

motivos que fizeram as mulheres pararem de trabalhar fora foi o preconceito enraizado 

na sociedade que dizia que a mulher nasceu para procriar e cuidar da família e da casa, 

ou seja, que as mulheres não tinham anseios ou desejos, mais sim uma extensão do 

homem na união matrimonial.  

Segundo Assunção (2018) o trabalho da mulher brasileira, ou melhor, o trabalho 

da mulher no Brasil possui trajetória negligenciada e, por vezes, esquecida, ao longo da 

história que atribui aos homens os papéis de protagonistas, relegando a mulher à posição 

de coadjuvantes.   

Segundo Rago (1997) a formação da mão de obra trabalhadora contou com a 

participação de mulheres imigrantes: italianas, espanholas, portuguesas, alemãs, romenas, 

polonesas, húngaras, lituanas, sírias, judias, a grande maioria das operárias das primeiras 

fábricas instaladas no país fazia parte da imigração europeia. 

Desde que as mulheres nascem a sociedade impõe várias regras nas quais as 

mulheres devem cumprir, por esse motivo Simone de Beauvoir (1970, p.9) em seu livro 

“O segundo sexo” relata que, “[...] ninguém nasce mulher, torna-se mulher”.  

 

O empreendedorismo por necessidade   

Segundo Hisrich & Peters (2004), o empreendedorismo se identifica como uma 

capacidade de demonstrar oportunidades e criar algo inovador sob condições de incerteza, 
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podendo assim assumir riscos que estão presentes no processo. Alguns pontos envolvem 

o processo de empreender como a visão de futuro e a persistência que juntos se resultam 

em uma nova forma de realizar um trabalho, de se fazer um serviço ou desenvolver um 

novo produto. 

Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizado em 2019, mostrou que 

metade das mães que trabalham são demitidas ou pedem demissão até dois anos depois 

que acaba a licença maternidade, devido à mentalidade de que os cuidados com os filhos 

são praticamente uma exclusividade delas. Diante desse cenário, podemos constatar que 

muitas mulheres acabam optando por empreender não porque são empreendedoras natas 

ou porque sempre tiveram esse sonho, mas porque precisam de uma renda extra e de um 

trabalho que consiga conciliar o cuidado da família e a realização de afazeres domésticos. 

A motivação está intimamente relacionada com as necessidades pessoais. Assim, 

as necessidades direcionam o comportamento daqueles que procuram satisfazer carências 

pessoais. Tudo o que leva a alguma satisfação dessas necessidades motiva o 

comportamento, isto é, provoca as atitudes das pessoas (CHIAVENATO, 2007, p. 172).  

Uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2021)) relatou que a pandemia advinda do coronavírus (Covid-19) reduziu a 

proporção de mulheres no empreendedorismo. Segundo o levantamento, no terceiro 

trimestre de 2020 havia cerca de 25,6 milhões de donos de negócio no Brasil. Desse 

universo, aproximadamente 8,6 milhões eram mulheres (33,6%) e 17 milhões, homens 

(66,4%).   

Segundo uma outra pesquisa realizada pelo banco Goldman Sachs (2021) 

intitulada: "WomenNomics, o impacto da Covid-19 em 10 mil mulheres e 10 mil 

pequenos negócios” as mulheres empreendedoras foram as que mais sofreram com os 

impactos econômicos do Covid-19 no Brasil. A pesquisa relata que  a receita das empresas 

lideradas por mulheres teve queda de 66% no último ano. 

Segundo o levantamento mencionado acima, um dos principais motivos para esse 

acontecimento foi a dupla jornada de trabalho e as tarefas domésticas. Com a chegada da 

pandemia as mulheres e principalmente as mães ficaram sobrecarregadas com tantos 

afazeres, tarefas e cuidados da família. O levantamento também mostra que a pandemia 

foi pior para as empreendedoras brasileiras do que para as empreendedoras de outros 

países analisados. No Brasil 12% das mulheres relataram que tiveram de fechar seus 

negócios permanentemente por conta da pandemia. No mundo, a taxa ficou em 3%. As 

mulheres brasileiras apontaram como principais problemas para seus negócios fatores 
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como a queda de vendas e contratos (62%), saúde mental e física (47%), equilíbrio entre 

vida pessoal e profissional (45%), entender e implementar as legislações governamentais 

(29%) e demitir funcionários (29%) ainda conforme Goldman Sachs (2021). 

Apesar de todas as vitórias que as mulheres conquistaram ao longo dos anos, 

muitas mulheres ainda são responsáveis pelas tarefas domésticas e cuidado com a família. 

No ano de 2019 o IBGE (2021) levantou um dado que comprova a jornada dupla das 

mulheres: enquanto os homens gastam cerca de 10,9 por semana nas atividades em casa, 

elas gastam 21,3. Os dados dessa pesquisa podem ser verificados na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Horas dedicadas ao trabalho doméstico 

Fonte: IBGE (2021). 

 

Além da sobrecarga com afazeres domésticos outro ponto que faz com que a 

mulher se torne empreendedora é a desigualdade salarial. Ainda segundo pesquisas do 

IBGE as mulheres receberam 77,7% do salário dos homens no ano de 2019. Essa 

diferença é ainda mais elevada em cargos de maior rendimento, como diretores e gerentes 

onde as mulheres ganharam apenas 61,9% do rendimento dos homens. A pesquisa, ainda 

relata que a maior desigualdade salarial está na região Sudeste onde apenas 34,7% dos 

cargos gerenciais do país eram ocupados pelo sexo feminino (IBGE, 2021). Para concluir 

este tópico, vale a pena citar mais uma vez o professor Chiavenato (2007, P. 11): 

“Mulheres que sentem discriminações ou restrições em uma empresa e preferem iniciar 

um negócio que possam dirigir independentemente dos outros”. 

 

METODOLOGIA 
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Primeiramente, cabe pontuar que o resultado quantitativo trata-se de uma amostra 

não probabilística, selecionada por conveniência devido ao COVID-19. Dessa forma, a 

pesquisa foi realizada por meio de questionário via Google Forms, divulgado por redes 

sociais. 

A aplicação do questionário teve início em março/21 quando foram aplicados dois 

questionários no Google Forms. O primeiro foi aplicado por meio de uma página no 

Facebook (Tudo sobre Gravidez) para arrecadação da amostra diversificada e o segundo 

foi enviado pelo e-mail para as organizações escolhidas anteriormente (fase de 

planejamento) com base nos relacionamentos da pesquisadora.  

O questionário teve o total de 19 questões versando sobre mercado de trabalho e 

ascensão das mulheres mães na sociedade e na economia atual e ficou disponível durante 

1,5 meses. Como resultado tivemos a participação de 101 mulheres nas quais 74% eram 

mães e desta porcentagem 47,52% tinham filhos menores de 3 anos de idade.   

 

O questionário teve por objetivo esclarecer e entender as principais dificuldades 

de as mulheres mães ingressarem no mercado de trabalho e foram realizadas as seguintes 

perguntas: 

1. Você mora no Brasil? Se sim, em qual região? 

2. Quantos anos você tem? 

3. Qual o seu grau de escolaridade? 

4. Você tem filhos? Se sim, quantos? 

5. Qual é a média de idade do seu filho? (Caso tenha mais de um filho, selecione a 

média de idade do mais novo). 

6. Com quantos anos você foi mãe? 

7. Atualmente você se encontra empregada? 

8. Você já foi demitida ou já se sentiu com medo de ser demitida após a descoberta 

da sua gravidez? 

9. Qual o nome da organização que você trabalha atualmente? 

10. Você sentiu alguma diferença na hora de se candidatar a vagas de emprego após 

ter se tornado mãe? 

11. Se a resposta anterior for sim, qual ou quais foram as diferenças? 

12. Você já trabalhou com cargo de liderança durante sua carreira profissional? Se 

sua reposta for sim, descreva qual ou quais foram as dificuldades que encontrou 

para conquistar o posto de liderança no seu local de trabalho, se sua resposta for 
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não, o que você acredita que a impossibilita para alcançar tal cargo? 

13. Você acredita que em algum momento não conseguiu uma vaga no mercado de 

trabalho e/ou uma promoção por ser mulher, mesmo sendo qualificada para o 

cargo? 

14. Você acredita que em algum momento não conseguiu uma vaga no mercado de 

trabalho e/ou uma promoção por ser mãe, mesmo sendo qualificada para o cargo? 

Caso sua resposta seja sim justifique. 

15. Com quem você deixa seus filhos enquanto trabalha? 

16. O seu esposo, parceiro ou pai dos seus filhos divide com você o cuidado com os 

filhos? 

17. Você no cargo de liderança, encontrou ou encontra dificuldades em conciliar o 

trabalho com o cuidado com os filhos e/ou demandas da casa? 

18. Se sim, qual ou quais dificuldades encontra para conciliar as duas jornadas? E o 

que você acredita que te ajudaria ou melhoraria essa situação? 

19. Caso deseje complementar algo que acredite ser importante, por favor descreva. 

 

As questões de número 1,2,3,7 tiveram como fundamento verificar qual o perfil 

da entrevistada tal como a região que tem a maior concentração de mães que trabalham. 

As questões 4,5 e 6 visavam determinar o perfil social familiar das entrevistadas 

como a quantidade de filhos e média de idade deles.  

As questões 8,9,10,11 visavam compreender as dificuldades e barreiras que as 

mães encontram em processos seletivos para retornar ou entrar no mercado de trabalho 

após terem filhos.  

As questões 12,13 e 14 tem o objetivo de identificar se atualmente ainda existe 

situações nas quais as mulheres sofrem preconceitos por ser mães e quais 

questionamentos são feitos em processos seletivos. 

As questões 15 e 16 visam verificar se os cuidados dos filhos são divididos 

igualmente entre os pais e como isso interfere no mercado de trabalho. 

E por último as últimas questões 17,18 e 19 tem o objetivo de verificar se a 

paternidade tem uma influência negativa ou positiva no mercado de trabalho e se isso 

dificulta a promoção de mulheres para cargos de liderança. 

Para análise dos dados coletados foram elaborados gráficos pizza, linhas e tabelas 

com apoio do software Microsoft Excel©. 
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Entrevistas 

A pesquisa qualitativa foi realizada com três mulheres mães que atuam em 

empresas de segmentos distintos e que fazem parte da liderança. A entrevista foi realizada 

após a análise do questionário para evidenciar alguns pontos expostos na pesquisa. Ao 

todo, foram realizadas 5 perguntas. 

As entrevistas virtuais foram gravadas e autorizadas por cada uma das 

entrevistadas. No entanto, foi requerido que houvesse o sigilo de suas identidades, ou 

seja, que não ocorresse a divulgação do nome e nem da empresa. 

Sendo assim, ao se retratar as entrevistadas, foram utilizados os termos: E1, E2 e 

E3. 

 

Quadro 1. Perfil das entrevistadas. 

Entrevistada Idade 
Formação 

escolar 

Estado 

civil 

Número 

de 

filhos 

Idade do 

filho mais 

novo 

Cargo 

E1 25-30 
Pós- 

graduação 
Casada 2 2 anos Enfermeira Chefe- UTI 

E2 30-35 MBA Casada 1 3 anos Coordenadora Comercial 

E3 30-35 
Pós- 

graduação 
Separada 3 2,5 anos Coordenadora de Engenharia 

Fonte: pesquisa, 2021., 2021. 

 

Questões do roteiro de entrevista 

1. Você já participou de algum processo seletivo no qual ao relatar que era mãe 

sentiu que o andamento do processo mudou? 

2. Segundo a pesquisa realizada nessa iniciação, 77,78% das mulheres relataram que 

a entrevista mudou completamente após se tornar mãe, você como mulher, mãe e 

gestora de equipe, por que acha que isso ocorre? 

3. Na sua empresa possui algum projeto de diversidade que inclui mulheres e mães? 

4. Segundo minha pesquisa 44,30% das mulheres mães estão desempregada no 

momento, na sua concepção como gestora por que você acha que esse índice é tão 

alto? 

5. Você teve alguma dificuldade para alcançar o cargo de liderança? Você acha que 

já perdeu alguma oportunidade e\ou promoção por conta de ter filhos pequenos? 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados quantitativos para serem analisados foram transformados em 
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gráficos modelo de pizza e barra para entendimento das respostas do questionário e os 

dados qualitativos foram analisados segundo o método da análise de conteúdo (BARDIN, 

2009) evidenciados em forma de texto de acordo com as respostas analisadas, sendo 

sempre exemplificado a com a maior e menor quantidade. 

 

Análise dos Resultados do questionário 

 

Gráfico 1. Local onde mora 

 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

O questionário contou com a participação de 101 mulheres de lugares distintos, o 

que possibilitou analisar diversas áreas, regiões e até países. Tivemos duas participantes 

estrangeiras uma da África (Cabo verde) e a outra da Alemanha que corresponderam a 

1,98% das participantes. As grandes concentrações de participantes estavam alocadas na 

região sudeste no estado de São Paulo que corresponde 62,3% das participações. Já os 

outros 35,72% são representados por mulheres localizadas pelo Brasil. 

 

Gráfico 2. Idade 

 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

A faixa etária das participantes se mostrou diversificada possibilitando que essa 

pesquisa consiga abarcar todos os níveis etários. A maior concentração etária das 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1209



participantes ficou em sua maioria com idade inferior ou igual a 35 anos, sendo 

representados por 76,23% das participantes. 

 Com este dado podemos constatar que estamos falando de um público “jovem” e 

que em sua maioria ainda estão propensas a terem mais filhos sem complicações médicas 

já que para o Ministério da Saúde, mulheres com mais de 35 anos são consideradas 

gestantes de alto risco, pois são mais vulneráveis a algumas doenças como hipertensão 

gestacional e diabetes gestacional, por exemplo. 

 

Gráfico 3. Escolaridade 

 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

Com estes dados podemos verificar que 67,32% das mulheres analisadas 

ingressaram no ensino superior e algumas até possuem grandes níveis como mestrado e 

doutorado, logo, podemos verificar que deste grupo amostral obtivemos um número 

superior de mulheres que já entraram em universidades comparado ao número de 

mulheres que só possuem o nível médio que correspondente a 32,67% do grupo amostral. 

 

Gráfico 4. Quantidade de filhos 

 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

Com a leitura deste gráfico podemos concluir que 74% da nossa amostra (que 

corresponde a 75 mulheres) são mães. Com isso podemos validar nossa pesquisa que 

busca entender a dificuldade de mulheres e/ou mães a entrarem no mercado de trabalho. 
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Gráfico 5. Idade do filho mais novo 

 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

Com a leitura deste gráfico podemos verificar que 47,52% das mães do nosso 

grupo amostral possuem filhos com a faixa etária entre 0-3 anos, nos possibilitando assim 

tomar conclusões mais abrangentes ao nosso nível de estudo requerido. 

Gráfico 6. Idade que virou mãe 

 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

Com esta análise podemos concluir que a idade média de maternidade do nosso 

grupo amostral foi de mulheres entre 21 até 25 anos. 

 

Gráfico 7. Encontra-se empregada atualmente. 

 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

Se compararmos este dado com o da figura 1 apresentado na introdução, podemos 

analisar que por mais que em nossa amostra possua mais pessoas empregadas do que 
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desempregadas se comparamos com o número de homens empregado as mulheres ainda 

são a maioria desempregada. 

 

Gráfico 8. Já foi demitida ou sentiu medo por causa da gravidez 

 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

Analisando este gráfico podemos constatar que 44% das mulheres participantes 

possuem medo ou já foram demitidas após descobrirem que estavam gestantes. Isso 

demonstra como as empresas em sua maioria não possui uma política adequada para este 

tipo de diversidade.  

De acordo com o estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2021) divulgado em março de 2021 chamado Estatísticas de Gênero, 

apenas 54,6% das mães de 25 a 49 anos que têm crianças de até três anos em casa estão 

empregadas isso demostra que por mais que capacitadas as mulheres ainda possuem 

dificuldades de entrar no mercado de trabalho pelo simples fato de serem mães. 

Gráfico 9. Organização em que trabalha atualmente 

 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

Com este gráfico podemos verificar que nossa amostra possui mulheres vindas de 

vários ramos de atuação, desde o bancário até o industrial. 42,86 % do grupo amostral 

não quis identificar o local de trabalho, dificultando ter uma informação mais precisa. 
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 No entanto tivemos a concentração de participação de mulheres no ramo 

Industria/automotiva com o porcentual de 14,29% e tivemos um alto número de mulheres 

autônomas. 

20,24% das mulheres participantes são autônomas, esse resultado demonstra que 

atualmente ainda existem grandes barreiras para chegar ou reingressar ao mercado de 

trabalho formal. Essa barreira e imposições patriarcais imposta pela sociedade acabam 

levando que muitas mães se tornem autônomas para poder conciliar o trabalho, com a 

casa e além de cuidar, trazer o sustento dos filhos. 

Gráfico 10. Percebi tratamento diferente nos processos seletivos após ser mãe. 

 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

Com a análise deste gráfico podemos verificar que 44% das participantes notaram 

alguma diferença na entrevista após terem se tornado mães, a meu ver isso ocorre por 

uma questão cultural. Muitas pessoas acreditam que filhos ainda mais menores de 3 anos, 

precisam da ajuda e auxílio da mãe durante esses primeiros anos e que apenas a mãe é 

responsável pelo cuidado dele, fazendo com que a contratação se torne mais difícil. 

Além de todo o cuidado que a mãe deve desempenhar durante esses primeiros 

anos, muitas pessoas acreditam que os resultados obtidos também não serão os mesmos, 

já que o cuidado incide também acompanhamento ao médico e cuidados caso a criança 

adoeça. 

Na questão 11 “Se a resposta anterior for sim, qual ou quais foram as diferenças” 

cerca de 45% das mulheres relataram que as perguntas que mais surgiram na entrevista 

foram em primeiro lugar em com quem a criança vai ficar, essa pergunta acaba se 

tornando polêmica pois demonstra que mesmo após anos as pessoas ainda veem a mulher 

como a responsável por cuidar da família e filhos.  

A segunda situação que mais apareceu foi em relação a horário e 

comprometimento. Segundo a pesquisa, as mulheres acham que muitas pessoas acham 
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que as mulheres com filhos pequenos não possuem muito comprometimento com o 

serviço e acabam tendo muita dificuldade em realizar as tarefas do cargo mais as tarefas 

de mãe e acabam não se envolvendo tanto no trabalho quando os filhos ficam doentes ou 

acabam tendo problemas pessoais.  

Os relatos que mais chamaram atenção foram os da P13  (participante número 13) 

e P17 (participante número 17) respectivamente : 

P13: O fato de sermos mães já se torna uma barreira pois na entrevista a 

primeira coisa que questionam é com quem a criança vai ficar, tem alguém pra 

cuidar dela, terá horário disponível para extras se precisar, entre outros.  

P17: Nas entrevistas sempre perguntavam com quem eu iria deixar meu filho 

caso eu conseguisse a vaga, como eu iria conciliar a rotina e, através dessas 

perguntas sempre percebia um receio ou semblante negativo do entrevistador. 

 

Gráfico 11. Já ocupou cargo de liderança 

 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

Este dado nos demonstra que por mais que a representatividade da mulher cresceu 

ao longo dos últimos anos em cargos de liderança e até gerenciais, ainda existem muitas 

barreiras que persistem em dificultar a chegada a tal patamar. 

Na análise das respostas qualitativas (se sua reposta for sim, descreva qual ou 

quais foram as dificuldades que encontrou para conquistar o posto de liderança no seu 

local de trabalho, se sua resposta for não, o que você acredita que a impossibilita para 

alcançar tal cargo) 76% das mulheres responderam que já trabalharam com cargo de 

liderança e ressaltaram em sua maioria que a principal dificuldade que tiveram foi em 

primeiro lugar arranjar um gestor/gestora que desse a oportunidade de crescer na 

organização mesmo sabendo que eram mães e em segundo lugar o fato da demanda de 

uma carga horária que vai além do horário comercial.  

Muitas mulheres relataram que os gestores enxergam potencial nelas, porém 

acabam ficando “receosos” de dar a oportunidade para que a mulher possa liderar sabendo 

que ela possui filhos pequenos pois acham que o comprometimento não será o mesmo. 

Um dos relatos que mais chamou atenção foi o da P5 (participante número 5): 
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P5: Como representante! Ser mulher nesse país é estranhamente desigual, 

salários menores, oportunidades inferiores, tem que estar o tempo todo 

mostrando que somos capazes, e muitos não aceitam te colocar em uma 

liderança por conta da carga, da responsabilidade, por ter que dividir trabalho 

e casa e isso é muito frustrante, não ser ouvida corretamente. 

 

Em contraponto 24% das mulheres informaram que nunca fizeram parte da 

liderança nas organizações que trabalharam e em sua maioria ressaltaram como o 

principal motivo a falta de oportunidade, machismo, falta de tempo para exercer tal 

demanda e inexperiência. Um dos relatos que mais chamou atenção foi o da P23 

(participante número 23): 

P23: No meu posto pude ver diversas mulheres qualificadas não serem aceitas 

tanto em vagas de liderança quanto em oportunidades em uma equipe de 

administração predial formada inteiramente por homens, o que ocasionou 

diversos problemas para a empresa, porque o olhar deles não englobava os 

problemas que aconteciam também com as mulheres no escritório. 

 

Gráfico 12. Já ocorreu de perder uma vaga ou promoção por ser mulher mesmo tendo as qualificações   

 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

Esta questão nos demonstra que apesar deste tema começar a crescer atualmente 

e que medidas de auxílio a diversidade estejam sendo cada dia mais ouvidas na sociedade 

ainda possuímos um retrocesso onde as mulheres acabam “perdendo” seus empregos ou 

cargos pelo fato de serem mulheres. Isso é exemplificado na nossa primeira figura exposta 

na introdução onde demonstra que o maior índice de desemprego ainda continua sendo 

do gênero feminino. 

 

Gráfico 13. Já ocorreu de perder uma vaga ou promoção por ser mãe mesmo tendo as qualificações   
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Fonte: pesquisa, 2021. 

 

Conclusão das respostas qualitativas: 45% das mulheres responderam que sim e 

os pontos que mais apareceram foram em relação falta de apoio dos gestores, falta de 

oportunidade, falta de encontrar profissionais que avaliem pela capacidade ou 

qualificação no lugar de avaliar se vai ou não conseguir dar conta do trabalho pelo simples 

fato de ser mãe. 

Nesta questão tivemos muitos comentários relevantes, porém os que mais se 

sobressaíram foram o da P76 (participante número 76) e P95 (participante número 95) 

respectivamente: 

P 76: Uma vez não fui aprovada em um processo pois o recrutador disse que 

seria necessário se entregar integralmente para empresa, é caso eu tivesse filho 

isso não seria possível. 

P95: Passei entre vários candidatos, no final a última entrevista o dono da loja 

deixou claro que eu era perfeita para o cargo, porém por ter filhos não iria me 

contratar. 

 

Gráfico 14. Com quem ficam os filhos enquanto está trabalhando 

 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

Esta questão foi a que o nosso grupo amostral relatou que sempre era feita em 

entrevistas para as mulheres com filhos. Muita empresa ainda possui vieses nos quais 

acreditam que somente a mãe tem a reponsabilidade pelo zelo e cuidado com o filho.  

Com essa pesquisa podemos verificar que somente 1,98% dos pais possuem a 

responsabilidade de arcar om o cuidado dos filhos enquanto a mãe trabalha. A maioria 

das mulheres acabam optando por deixarem seus filhos com parentes e amigos ou em 

creches e escolas. 

Gráfico 15. O parceiro, pai ou esposo divide o cuidado com os filhos 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1216



 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

Essa questão pode parecer polêmica, porém é muito necessária. Segundo esta 

pesquisa 15,84% dos pais não divide os cuidados com os filhos, deixando assim toda a 

responsabilidade e trabalho para a mulher.  

Por mais que os gráficos demonstrem que temos a maior porcentagem em pais 

que ajudem as mães, a quantidade dos pais que não ajudam é muito relevante, já quer por 

muitas das vezes por não ter ajuda muitas mulheres acabam ficando sobrecarregadas e 

desenvolvem problemas sérios como depressão, síndrome de burnout e até doenças 

psicológicas severas. 

 

Gráfico 16. Exercendo a liderança encotrou dificuldades em conciliar o trabalho com o cuidado com os 

filhos ou demandas domésticas  

 
Fonte: pesquisa, 2021. 

 

Análise do resultado questão 18: Se sim, qual ou quais dificuldades encontra para 

conciliar as duas jornadas? E o que você acredita que te ajudaria ou melhoraria essa 

situação? 

As maiores dificuldades encontradas na pesquisa foram em relação a dupla e até 

tripla jornada de trabalho, muitas mulheres trabalham período integral, cuidam dos filhos 

e ainda são responsáveis pelas tarefas de casa como limpar e cozinhar e acabam sendo 

sobrecarregadas.  

Essa tripla jornada eleva muito o nível de stress e acaba gerando doenças mentais 

relacionadas ao trabalho. 

Além da sobrecarga, um dos fatores que também foi levantado foi o fato de que 

muitas mulheres acabam perdendo oportunidades de trabalho pois muitas pessoas acham 

que por ser mãe a mesma não vai conseguir absorver todas as tarefas da área ou porque 
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como mãe a mulher vai estar suscetível a ter que sair mais cedo ou ter faltas por problemas 

envolvendo a saúde da criança ou babá\creche. 

O relato que mais chamou atenção foi o da P55 (participante número 55) que foi: 

O cargo de liderança muitas vezes exige um tempo fora da jornada de trabalho 

para se dedicar, se tivesse uma parceria escolar ou creche com atividades para 

meu filho e próximo do trabalho eu ficaria mais tranquila por estar perto do 

meu filho e não sentir que estou explorando minha mãe que ajuda a cuidar do 

meu filho. 

 

Na análise do resultado da questão 19 (caso deseje complementar algo que 

acredite ser importante, por favor descreva abaixo), 18% das participantes responderam 

essa questão, e em todas foi levantado o ponto de sobrecarga, problemas em conciliação, 

horários não flexíveis e alta carga de trabalho. Os relatos que melhor demonstram isso 

foram os da P23 (participante número 23) e P74 (participante número 74) 

respectivamente: 

P23: Buscar nossa independência seja ela sendo mãe ou não deveria ser algo 

igualitário, não questionado de modo tão abrangente como é feito, todos têm 

direitos e deveres iguais mais isso na realidade não se aplica, espero um dia 

que isso possa mudar de verdade, tornando os patamares alinhados entre mães 

e mercado de trabalho. 

P74: Para que uma mãe tenha condições de trabalhar em primeiro lugar o 

sistema educacional brasileiro tem que melhorar. Precisamos de mais vagas, 

contratação de novos professores, creches em período integral e infraestrutura 

de qualidade. As creches precisam se adaptar à realidade das brasileiras. No 

mais quem tem condições continue pagando babá ou creches particulares. E as 

mães que por opção ficam em casa cuidando de seus filhos e depois resolvem 

retornar ao mercado de trabalho, deveria haver mais empatia por parte das 

empresas. Largar tudo por um filho não é um crime é um ato de amor. 

 

Nos relatos analisados o ponto que mais apareceu foi em questão da dupla jornada 

de trabalho, por maiores que foram as conquistas das mulheres até a sociedade atual, os 

papeis que antes eram instituídos a ela pela sociedade anterior não desapareceram.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como proposta evidenciar as dificuldades e as barreiras que 

fazem com que o número de mulheres e/ou mães líderes no mercado de trabalho seja 

consideravelmente menor que o número de homens. O principal objetivo foi analisar as 

barreiras que dificultavam a reinserção dessas mães que retornam ao mercado de trabalho 

e as dificuldades encontrada pelas profissionais que almejam um cargo de liderança. 

Ao longo da pesquisa, podemos observar que a evolução das mulheres no mercado 

de trabalho foi drástica, passando de simples, porém pesadas atividades braçais na 

revolução industrial e durante as duas grandes guerras para atividades altamente 
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complexas existentes nas organizações atuais. As mulheres só começaram a participar da 

sociedade como players do mercado após a chegada do feminismo que desmistificou e 

corroborou pela liberdade e igualdade da mulher na sociedade.  

Porém, mesmo após todos esses avanços, as mulheres e principalmente as mães 

ainda possuem muitas dificuldades em ingressar no mercado de trabalho e alcançar cargos 

de liderança. Alguns dos principais motivos identificados nesta pesquisa para esses 

acontecimentos são: 

• Dupla jornada de trabalho  

• Desvalorização do trabalho feminino 

• Desigualdade Salarial 

• Falta de confiança de alguns gestores 

• Falta de Oportunidade 

• Falta de Capacitação adequada  

• Filhos menores de 3 anos  

Atualmente, se percebe uma sobrecarga ocasionada por um acúmulo de funções 

como afazeres domésticos, atividades profissionais, cuidado com os filhos e ainda, 

reservar um tempo para si mesma.  Além de que, nos tempos atuais algumas pessoas ainda 

insistem em não considerar os afazeres domésticos como trabalho e colocam como sendo 

obrigação da mulher realizar todas essas tarefas e aos homens apenas dar uma “ajudinha” 

quando necessário.  

Outro ponto levantado, foi em questão da desvalorização do trabalho feminino 

que esta interligada com a desigualdade salarial e falta de confiança dos gestores. Muitas 

empresas não possuem um treinamento adequado de liderança e essa falta de treinamento 

acarreta em gestores que na sua maioria são homens maus instruídos que acham que caso 

contratem uma mulher e principalmente se ela for mães, o trabalho não será conduzido 

da melhor forma possível pois, acredita-se que a mulher\mãe possui muitos vínculos 

pessoais com a família e caso ocorra algum problema, ela não vai conseguir dar o seu 

100% para a realização de alguma atividade.  

Também se constatou que muitas mulheres não se sentem capacitadas para 

alcançar cargos de liderança, alguns dos argumentos utilizados foi que muitas delas não 

tinham tempo hábil para realização de cursos pois já tinham uma rotina sobrecarregada. 

Além da falta de capacitação, também foi levantado que a falta de oportunidade é um dos 

principais pontos para que as mulheres\mães não alcancem cargos gerenciais. Muitas 

participantes relataram que mesmo tendo capacitação e habilidades para algum cargo, as 
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grandes organizações ainda preferem contratar e remunerar melhor os homens. 

Para as mães essas barreiras são ainda maiores, principalmente para aquelas com 

filhos menores de 3 anos. No decorrer da pesquisa as participantes com filhos desta idade 

foram as mais queixosas, muitas abordaram temas de estresse e excesso de atividades que 

só aumentaram com a pandemia do Covid-19. 

Apesar das dificuldades, o trabalho é uma peça fundamental para que a mulher se 

sinta reconhecida socialmente, logo o ideal seria encontrar o equilíbrio e a igualdade 

dentro e fora das organizações. 

Sabemos que ainda existe muito a melhorar no mercado de trabalho para que as 

mulheres sejam mais valorizadas e a desigualdade de gênero diminua, porém, se faz 

necessário entender que a dificuldade das mulheres no mercado de trabalho vai muito 

além da equidade salarial. 

Por fim, reconhece-se a limitação do estudo por abranger apenas uma pequena 

amostra do universo profissional feminino no mercado financeiro, por outro lado, essa 

pesquisa tem o mérito de instigar novos estudos e mais pesquisas nesse tema tão 

necessário e sensível à sociedade. 
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CAPÍTULO 73 
 

LIDERANÇA FEMININA NA VISÃO DE MULHERES QUE 
ATUAM NO MERCADO FINANCEIRO 

 
João Pinheiro de Barros Neto e Priscila Alves Santos 

 
RESUMO: Até os dias de hoje muito se tem para discutir a respeito da posição 
que os trabalhos femininos ocupam na sociedade e os lugares que de fato as 
mulheres ocupam nesses trabalhos. Ao se falar sobre o mercado financeiro, 
raras são as vezes em que se vem à mente uma mulher na frente de gráficos 
e números, pois a elas, do ponto de vista histórico e de forma geral, ainda lhes 
são delegadas funções administração e de gestão familiar. Muitas foram as 
mudanças ocorridas no mundo do trabalho, mercado financeiro também no 
espaço familiar e a cada dia as mulheres vem conquistando mais direitos e 
oportunidades de trabalho. Antes, impedidas de votar e de abrir conta em 
bancos sem autorização dos maridos, não podiam construir uma carreira no 
mercado financeiro. Hoje, embora em percentuais menores que o gênero 
oposto, elas constroem suas carreiras profissionais e estão também cargos 
de liderança, mesmo que minoritariamente. Não obstante, discriminações 
continuam presentes nos espaços de trabalho, ainda que muitas empresas, 
atualmente, estejam preocupadas com a questão da diversidade de gênero. 
Nesse contexto, esta é uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo 
realizada por meio de um levantamento bibliográfico e coleta de dados por 
entrevistas. O objetivo do estudo foi obter uma visão mais ampla do tema 
sobre mulheres em cargos de liderança no mercado financeiro a fim de 
problematizar a vida da mulher, o feminismo e a a luta das mulheres por 
igualdade e justiça social. Relações Sociais são delicadas, ambíguas e muitas 
vezes contraditórias e por esse motivo, esta pesquisa não se propôs chegar a 
conclusões, mas sim, identificar as condições em que mulheres com ensino 
superior completo exercem seus cargos de liderança dentro de um mercado 
de trabalho ainda muito restrito às mulheres, bem como salientar os 
obstáculos enfrentados por elas no decorrer de sua ascensão profissional. 
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INTRODUÇÃO 

A problemática desta pesquisa começa a ser construída quando ao se designar 

seres humanos, utiliza-se a expressão “os homens”, carregada de um significado positivo 

da palavra e do gênero masculino que significa. Já o termo “mulher”, é utilizado quase 

sempre em frases que supõem determinada limitação quando escrita ou falada por autores 

homens, sendo fácil encontrar expressões e frases de autores famosos que confirmam a 

situação acima descrita e, como exemplo, Ferraz (2013, s/p.) apresenta algumas:  

Os homens distinguem-se pelo que fazem; as mulheres pelo que levam os 

homens a fazer. (Carlos Drummond de Andrade, 1990).  

O melhor movimento feminino ainda é o dos quadris. (Millôr Fernandes, 2002, 

p. 230-231).  

Fraqueza, teu nome é mulher, de William Shakespeare.  

A mulher pode ser definida como um homem inferior, de Aristóteles, 385 a.c.  
 

E muitas outras frases que afirmam a ideia de limitação contida no termo mulher, 

ao contrário do termo liderança que é definido sem nenhum conteúdo de gênero, como: 

função, posição, caráter de líder, espírito de chefia, autoridade, ascendência 

(MICHAELIS, 2020), dentre outras. 

Uma pesquisa do Instituto Ethos (2016) intitulada “Perfil social, racial e de gênero 

das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas” revela que apenas 13,6% 

do quadro de executivos das 500 maiores empresas do Brasil, é composto por mulheres, 

isto é, 86,4% desses cargos, ainda é ocupado por homens. 

Essa disparidade é compreendida pelas questões históricas e sociais que 

motivaram essa disparidade de gênero, tais como as mencionadas por Beauvoir (2016): 

as mulheres não terem podido estudar por anos porque essa prerrogativa era destinada 

apenas aos filhos homens das famílias, as mulheres serem colocadas como donas do lar e 

em casamentos arranjados com a finalidade de satisfação e felicidade do marido, as 

mulheres não terem direito ao voto, mulheres não poderem ter negócios em seus nomes, 

pois os contratos precisavam ser assinados pelo marido e várias outras. É preciso ressaltar 

que tais situações ocorreram em regimes democráticos e que somente há menos de cem 

anos começaram a ser superadas. 

Tal disparidade se revela também em cargos legislativos e executivos, nos quais 

poucas mulheres conseguem se eleger, podendo-se inferir que o estereótipo cultural da 

limitação que a mulher carrega consigo, está presente em todas as áreas, seja na política, 

nas artes ou no mercado financeiro, principal área de interesse do presente estudo. De 

fato, Velasco et al. (2018) relatam, considerando o pleito brasileiro de 2018, que 
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Desde 1997, a lei eleitoral brasileira exige que os partidos e as coligações 

respeitem a cota mínima de 30% de mulheres na lista de candidatos para a 

Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e 

as Câmaras municipais. Mesmo assim, um levantamento do G1 em agosto de 

2018, apontou que diversos partidos e coligações precisaram ser notificados 

para cumprir a cota.  
 

E, embora as mulheres das gerações mais recentes venham destoando dos mitos 

da mulher perfeita (que é recatada, do lar, boa cozinheira, esposa e mãe) ainda há 

preconceitos enraizados em nossa sociedade que não permitem a expansão da quantidade 

de mulheres em cargos e funções de liderança.  

Ainda segundo Beauvoir (2016), as mulheres começaram a afirmar concretamente 

sua independência, mas não é sem dificuldade que conseguem viver integralmente sua 

condição de ser humano, pois há paradigmas a serem quebrados que dificultam a inserção 

da mulher em determinados papeis na sociedade.  

O objetivo geral deste trabalho foi verificar a percepção de mulheres que atuam 

no mercado financeiro a respeito dos motivos pelos quais há poucas mulheres nessa área 

e menos ainda liderando no mercado financeiro. Diante de tal cenário, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos para este estudo. 

• Conhecer o cenário atual o qual se encontram essas mulheres líderes do 

mercado financeiro. 

• Descobrir se a pouca participação de mulheres no meio financeiro se dá 

por questões de interesse ou gênero. 

• Identificar quais foram suas principais dificuldades para tal chegada neste 

cargo. 

• Levantar informações que possam ser estudadas para entendimento das 

expectativas de mulheres para seu futuro no mercado de trabalho 

financeiro. 

A aplicação das entrevistas com profissionais mulheres do mercado financeiro e 

a análise dos conteúdos obtidos na revisão da literatura, permitiram obter uma visão mais 

acurada da realidade das mulheres nessa área, como exposto a partir do próximo tópico. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Há quem tenha a crença na criação divina para o início da vida na Terra e há quem tenha 
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a crença em outras teorias consideradas científicas, mas em ambos os casos é fato que 

desde sempre, a mulher se fez presente de forma secundária. Simone de Beauvoir (2016) 

explica em diversos momentos que seja a mulher advinda da costela do homem, a criação 

divina de Deus, seja produto da evolução, todos que se utilizam do termo “mulher” como 

referência, o usam em um sentido menor em relação à palavra homem, que por si só, 

designa a existência do próprio ser humano. 

O significado da palavra mulher ainda é percebido como inferior ao do seu oposto, 

tanto que até mesmo o dicionário Oxford continha até novembro de 2020 termos sexistas 

para definir a palavra mulher, taix como “esposa de um homem” ou “amante de um 

homem”. Ambas as dfinições, tiveram retirados do significado a expressão “de um 

homem” para que atualmente sejam comtemplados casais homoafetivos, mas não só isso, 

pois também se entende que a palavra “homem” por si só possui significados menos 

negativos que mulher (O GLOBO, 2020). 

Com efeito, por décadas, movimentos feministas surgiram para emplacar e 

legitimar os direitos das mulheres em pé de igualdade aos dos homens, uma vez que eram 

vistas como uma sombra do homem que as acompanhasse e, quando não havia o homem, 

a mulher estava fadada a viver uma vida miserável, sem dignidade nem realização 

conforme a visão da sociedade em que vivia. Pouco se fala nisso hoje em dia, mas as 

feministas foram as primeiras a ir para a rua durante a ditadura militar (1964-1985), 

segundo Maria Amelia Teles, uma das fundadoras da União de Mulheres no Município 

de São Paulo (CISCATI, 2020).  

Brito (2018) traz dados importantes para reflexões acerca da mulher no ambiente 

de trabalho: foi apenas em 1827 que a primeira brasileira passou a frequentar a escola 

elementar, enquanto o sexo oposto já o fazia desde a primeira metade do século XVIII. 

Apenas em 1927 ocorreu o primeiro voto feminino no Brasil e na América Latina, no 

estado do Rio Grande do Norte, quando quinze mulheres votaram, o que era direito 

consolidado dos homens de então. No âmbito trabalhista, em 1943 a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) introduziu a licença maternidade, que era de 84 dias e tinha que 

ser paga pelo empregador, pois até então, as mães deviam trabalhar até o dia do parto e 

retornar logo após o nascimento da criança.  

Embora com muito esforço as mulheres tenham conseguido alcançar conquistas 

importantes aos seus direitos ao longo dos anos, foi apenas em 2006 que foi aprovada a 

lei Maria da Penha, conforme relatado por Brito (2018). Essa lei criou mecanismos para 
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coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, que até então, ainda era 

vastamente aplicada sem punição pelos homens, sejam pais, irmãos, esposo e qualquer 

um cuja força biológica lhe dava vantagem. 

O movimento teve tal importância na história das mulheres que em 2015 foi 

aprovada a lei do feminicídio. Embora tenha sido uma grande conquista, vale lembrar que 

isto aconteceu há apenas seis anos, quando, segundo dados da Organização Mundial da 

Saúde da época (OMS, 2015) a taxa de feminicídios no Brasil era a quinta maior do 

mundo: 4,8 mulheres mortas a cada 100 mil habitantes. Nesse ponto, a medida alterou o 

Código Penal para introduzir o feminicídio como um agravante do crime de homicídio, 

cuja pena pode variar entre 12 e 30 anos de prisão.  

 

Educação sexista e seus impactos 

 

Desde 1980 a representatividade feminina na população brasileira aumentou, 

superando a dos homens (51,4%). Elas passaram a ocupar cada vez mais espaço, sendo 

maioria nas salas de aula, representando 55% das matrículas nas universidades e 59,2% 

dos concluinte do ensino superior e apresentam maior nível de escolaridade (IBGE, 

2018). 

Foi apenas em 1934 que as mulheres conseguiram o direito de frequentar 

faculdades no Brasil e que o princípio da igualdade de gêneros foi incluído pela primeira 

vez na Constituição, ficando proibidas diferenças salariais para um mesmo trabalho por 

motivos de sexo (BRITO, 2018, p. 32). 

O Brasil já superou o gargalo da educação, porque hoje as mulheres são mais 

escolarizadas do que os homens conforme os Indicadores Sociais das mulheres do IBGE 

EDUCAM (2018), mas isso ainda não está refletido no mercado de trabalho. Ela está 

chegando mais escolarizada, porém, o rendimento ainda não está similar ao dos homens 

porque muito provavelmente ela está escolhendo ocupações que precisam de uma jornada 

de trabalho mais flexível, pois ainda têm a carga de afazeres domésticos a realizar (IBGE 

EDUCA, 2018). 

Na pesquisa citada, a análise sobre mercado de trabalho feita pelo estudo 

Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil revela que mulheres 

ganham, em média, 76,5% do rendimento dos homens. Além disso, quando se trata de 

conciliar trabalho remunerado com os afazeres domésticos, em muitos casos, as mulheres 

são as que mais aceitam empregos de carga horária menor (até 30 horas por semana) 
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totalizando 28,2%. Já entre os homens, o índice fica em 14,1% conforme o IBGE EDUCA 

(2018). 

 

A história das mulheres no mercado de trabalho 

 

A história das mulheres no mercado de trabalho ainda é recente em condições de 

igualdade à do sexo oposto. Foi a luta de Bertha Lutz, feminista nascida em São Paulo, 

que não só possibilitou a mulheres da cidade de São Paulo que se unissem para a buscar 

seus direitos, mas também foi uma das principais responsáveis pela garantia dos direitos 

ao trabalho pelas mulheres, como relatado por Porto e Cararo (2018, p. 72).  

Assim como Bertha, também alvo de discussão no livro “Extraordinárias”, 

Laudelina de Campos Melo teve destacada participação na história das mulheres no 

mercado de trabalho. Sempre trabalhando como empregada doméstica, desde os dezessete 

anos, em 1922 Laudelina mudou para Santos, onde começou a agir para mudar sua 

realidade. Em 1936 filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) e fundou em 8 de 

julho, a Associação de Empregadas Domésticas de Santos, a primeira deste tipo na 

história do Brasil.  

A escolha por discorrer sobre a profissão das empregadas domésticas neste estudo 

deveu-se em grande parte pelo entendimento de que essa foi e ainda é uma profissão 

altamente ligada às mulheres, sendo 93% do mercado de empregados domésticos de 

participação feminina que tem seis milhões de trabalhadores do ramo no Brasil (Avelino, 

2020). 

Beauvoir (1967, p.14) afirma que é “pelo trabalho que a mulher vem diminuindo 

a distância que a separava do homem, somente o trabalho poderá garantir-lhe uma 

independência concreta” e acrescenta que o direito a educação foi conquistado pelas 

mulheres tardiamente comparativamente aos direitos aos estudos do sexo oposto e, 

portanto, embora a luta pela escolaridade tenha sido em parte vencida, salvo casos de 

religiões ou culturas machistas, as diferenças salarias discrepantes ainda condenam as 

mulheres a uma espécie de inferioridade social perante os homens.  

 

Características e comportamentos que impactam a ascensão feminina  

   

Beauvoir (2018) diz que no âmbito cultural, há características e comportamentos 

que tornam as mulheres menos propensas a empregos, seja qual for, dentre eles, a 
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gravidez, ser mãe, e estereótipos ainda machistas da sociedade com pensamentos do tipo 

“mulher é o sexo frágil” ou “recebeu ajuda de um homem para estar nesse cargo”.  

Assim, as mulheres têm que provar duplamente que podem ser competentes no 

mercado de trabalho, primeiro para a própria família em que a mulher muitas vezes é a 

gestora da casa como também a operária que lava, passa, cozinha e cuida dos filhos. 

Segundo, para os outros para quem trabalham e que diariamente a colocam em um 

patamar de inferioridade, não permitindo que elas cresçam mais que um homem em 

determinado cargo e, por este motivo, ela se desdobra no trabalho para mostrar que pode 

ser tão boa quanto o sexo oposto, mas não supera as diferenças salariais. 

De fato, nas organizações, a mulher ainda é vista sob uma ótica machista e 

estereotipada, como um ser que age guiada pelos seus sentimentos e instintos enquanto o 

homem é visto como um ser mais racional e agressivo.  

Lima (2009) aborda o preconceito e a discriminação que dificultam a ascensão e 

manutenção da mulher em cargos executivos, preconceito esse que vira uma forma de 

exclusão da mulher naquele ambiente e enfatiza que esses preconceitos e crenças são 

infundados e apenas estereótipos de uma sociedade patriarcal. O autor destaca uma ampla 

pesquisa realizada com 300 executivos que atuam nas maiores empresas do Brasil que 

verificou, a partir do teste psicológico Myers Briggs Type Indicator (MBTI), que homens 

e mulheres de altos cargos possuem perfil psicológico semelhante, fundado pela lógica, 

objetividade e racionalidade.  

A maternidade, embora seja um dos principais limitadores à carreira da mulher, 

segundo os autores estudados, pode ser também um dos motivos que fazem com que a 

mulher lute pela ascensão em sua carreira, pois ter de considerar fatores de bem estar da 

criança dá foco a essas mulheres, mas ao mesmo tempo a outras, pode trazer a 

infertilidade por grande demanda e estresse no trabalho, como relatado por Lima (2009). 

 

Mulheres na liderança 

 

De acordo com uma pesquisa realizada pela revista Forbes (2018), apenas 3% dos 

cargos de CEOs são ocupados por mulheres. Dos 195 países independentes no mundo, 

apenas dezessete são governados por mulheres (ou seja, menos de 10% do total).  

Afirma Sandberg (2015, p. 37) que os “cargos de liderança são na maioria 

ocupados por homens, e assim as mulheres não esperam alcançá-los, e esta passa a ser 

uma das razões pelas quais elas não os alcançam”. A afirmação da autora mostra que em 
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uma sociedade culturalmente composta por homens em ascensão, embora as mulheres 

tenham tal capacidade e habilidade para serem ainda mais bem sucedidas nos diferentes 

ramos de trabalho por sua escolaridade, ela ainda se guia por ser uma sombra dos homens 

que lhe cercam. Toegel e Lavanchym (2019) afirmam que:  

Sempre que as mulheres estão trabalhando com homens em tarefas 

classificadas como masculinas, é mais provável que os homens sejam 

creditados pelos sucessos conjuntos e as mulheres sejam mais provavelmente 

culpadas por fracassos conjuntos. Essas expectativas negativas de desempenho 

só podem ser anuladas quando a contribuição individual da mulher é 

inquestionável ou sua competência é muito alta. 

 

Na pesquisa intitulada Board Gender-Balancing and Firm Value – Equilíbrio de 

gênero e valor da empresa de Eckbo et al. (2019), dois professores americanos 

encontraram 104 organizações nas quais o sistema de cotas para admissão de mulheres 

existe e compararam estas empresas com outras de diferentes setores, tamanho, lucro, 

mas que não possuiam o sistema de cotas.  

Eckbo et al. (2019) viram comportamentos semelhantes entre as corporações em 

itens como resultados, taxas de fusões e aquisições, despesas, mas o fato relevante é que 

as empresas cujas cotas foram executadas, não dispensavam rapidamente os funcionários 

como as demais.  

Daí então surgiram duas possíveis explicações: a presença do sexo feminino e 

uma visão de longo prazo (visto que demissões são custosas em longo prazo). A pesquisa 

de Eckbo et al. (2019) serve parâmetro para evidenciar que mais mulheres nas empresas 

não prejudicam o desempenho e que em longo prazo pode trazer consequências bastante 

positivas. 

Afinal, como afirma Bennis (2001) liderança é um fator atrelado a habilidades, 

representa o uso justo do poder, a energia que lança e sustenta uma ação ou que transforma 

intenção em realidade, assim, é pressuposto que a liderança independe de gênero e pode 

ser utilizada por qualquer ser humano, pois tem a ver com o exercício de um papel. 

 

Mulheres no mercado financeiro: por que ainda são minorias 

      

         Embora no Brasil o número de mulheres seja maior, segundo o Tesouro 

Nacional (2020), apenas 32,4% de investidores cadastrados no Tesouro Nacional são 

mulheres, estando ainda o sexo oposto em grande maioria com 67,6% da participação.  

Olhando para o cenário da bolsa de valores, a B3 (2020) divulgou que o 
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crescimento das mulheres na bolsa embora ainda menor que o dos homens, saltou de 

179.392 em 2018 para 809.533 em 2020, uma diferença de 26%.  

Na bolsa de valores, conforme dados anuais divulgados pela B3 (2020), apenas 

23,11% do total são mulheres. Uma pesquisa do banco UBS que ouviu 3.700 mulheres, 

conforme divulgado pelo Infomoney (2019), mostrou que 93% dos casais cometem 

menos erros quando os dois cuidam das finanças da casa. Entretanto, a mesma pesquisa 

mostrou também que 93% das mulheres informaram que o marido entende mais de 

investimentos de longo prazo. O motivo disto pode ser porque historicamente a figura 

musculina possuía não somente o direito aos estudos como também ganhava grande 

destaque ao cuidar das finanças da família.  

Segundo dados do Valor investe (2021), havia em Março de 2021, 5.414 

profissionais Planejadores Financeiros capacitados pela certificação CFP pela Associação 

Planejar e desses, apenas 36% (1.926) são mulheres. 

Claudia Yoshinaga, professora de carreira na Fundação Getúlio Vargas e 

coordenadora do Centro de Estudos em Finanças da FGV EAESP disse em entrevista ao 

Infomoney (2020) que ainda hoje existe um estereótipo de que finanças não são para as 

mulheres, reforçando a afirmação de que o mercado financeiro não só é uma área de 

atuação de difícil ingresso, mas também muito seleto a um tipo de sexo.  

“Considerando que as mulheres vão ter potencialmente o traço de serem mais 

receosas e menos confiantes, um material e discussões voltadas especificamente para elas 

podem deixá-las mais confortáveis” afirma Claudia Yoshinaga em sua entrevista ao 

Infomoney (2020).  

Esse depoimento mostra que não se trata apenas de um estereótipo, a questão é 

cultural e histórica ainda é muito forte. Realmente, ainda hoje encontram-se sociedades 

em que a mulher tem de se casar para que possa ter algum direito, sempre com a família 

e seu marido. 

METODOLOGIA 

Este estudo foi composto por pesquisa bibliográfica, por meio de livros, artigos 

acadêmicos, revistas, workshop e palestras, bem como por entrevistas com profissionais 

do gênero feminino do mercado financeiro.   

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, pois segundo Gil (2008), a 

pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema (explicitá-lo), envolvendo levantamento bibliográfico e entrevistas com 
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pessoas referências no assunto. 

Sobre a coleta de dados esta foi realizada por meio de entrevistas individuais, com 

mulheres residentes na cidade de São Paulo, que ocupam cargos de liderança em empresas 

do ramo financeiro situadas no estado de São Paulo, com ensino superior completo e que 

foram escolhidas por indicações de conhecidos dos pesquisadores.  

O roteiro de entrevista foi construído com as seguintes perguntas, as quais, durante 

a entrevista, foram explicadas às respondentes, bem como esclarecido o tema da pesquisa 

e o direito de abster-se de respostas, além do sigilo de dados pessoais se requerido pelas 

entrevistadas.  

1. Fale sobre sua trajetória profissional com foco nos cargos e funções 

ocupados. 

2. Fale sobre às dificuldades enfrentadas até que atingisse seu cargo atual. 

3. Você sente que precisou de muitos mais recursos para estar em seu cargo 

atual comparado a algum parceiro de gênero oposto? 

4. Você sente que hoje, no mercado financeiro, ainda há certo preconceito 

quando uma mulher está falando sobre finanças? Já passou por algo do 

tipo? 

5. A respeito do âmbito familiar, você já sentiu que em algum momento teve 

de fazer uma escolha de carreira X família? 

6. Sobre o Mercado Financeiro, qual sua percepção sobre o motivo raiz pelo 

qual ainda há poucas mulheres inseridas nesse meio?  

7. Considera que se mais mulheres fossem ensinadas em uma base de 

educação financeira, mais teriam interesse em trabalho neste ambiente? 

O método de procedimento utilizado foi o monográfico (GIL, 2008), pois se trata 

de um estudo sobre um tema específico que obedece a rigorosa metodologia e que 

procurou investigar o assunto na profundidade permitida pelo contexto da pandemia.  

A partir das respostas das entrevistadas, utilizou-se a análise de conteúdo 

(BARDIN, 2009), uma vez que as falas das entrevistadas foram trascritas e realizaram-se 

várias leituras e classificação de trechos, salientando os temas relevantes para o objetivo 

da pesquisa.  

A respeito do perfil das entrevistadas, alguns pontos devem ser ressaltados. Houve 

a necessidade, em virtude das características adotadas por esta pesquisa de pontuar e 

delimitar perfis.  

Todas as mulheres entrevistadas possuíam ensino superior completo e todas as 
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entrevistadas são do gênero feminino, sem predefinições com relação à sua situação civil. 

Houve a definição de só entrevistar mulheres que ocupam ou ocuparam cargos de 

liderança no mercado financeiro em algum momento da carreira. 

As entrevistas limitaram-se às profissionais residentes no território do Estado de 

São Paulo, embora, devido à pandemia de covid-19, elas ocorreram remotamente.   

As entrevistas virtuais com mulheres atuantes no mercado financeiro tiveram 

áudio gravado e autorizado por cada uma das entrevistadas para que a precisão dos dados 

coletados fosse preservada. 

Sobre a confidencialidade de dados, foi solicitado por todas as entrevistadas que 

se garantisse o sigilo de suas identidades, sem a divulgação de nomes próprios nem das 

empresas, além disso, todas as entrevistadas tiveram liberdade de não responder às 

perguntas que não se sentissem confortáveis, bem como podiam, a qualquer momento, 

solicitar que alguns dados não fossem expostos. 

Dessa forma, ao se retratar as entrevistadas, foram utilizados os termos: E1, E2 e 

E3. 

E1, a primeira entrevistada, cujo perfil é de uma mulher casada, possui 45 anos, 

uma filha, atuou como líder em áreas do mercado financeiro por anos e atualmente se 

encontra em cargo de liderança em uma associação de planejamento financeiro. 

E2 é a segunda entrevistada, casada, 40 anos, sem filhos e trabalha em uma 

corretora de valores em São Paulo desde 2013. 

E3 é a terceira entrevistada, casada, 52 anos, três filhos, atua como líder em um 

banco com sede na Cidade de São Paulo e também já atuou como líder em duas outras 

corretoras de valores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicia-se neste tópico uma análise embasada pelos conceitos anteriormente 

estudados no levantamento bibliográfico, procurando cautelosamente evitar 

interpretações duvidosas ou tendenciosas.  

As entrevistas sempre se iniciaram com a apresentação do tema do estudo, as 

explicações a respeito do conteúdo das perguntas, as opções de abster-se de respostas e 

do sigilo de dados pessoais. Em seguida, indagava-se a respeito da trajetória profissional 

dessas mulheres, com foco nos cargos e funções ocupados por ela e se seguia o roteiro.  

A primeira entrevistada, E1, primeiramente começou se apresentando e após isso 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1233



seguiu-se para sua trajetória na vida profissional, desde seu primeiro emprego passando 

para demais empregos difíceis nos quais teve que passar, a mudança do estado do Rio de 

Janeiro para São Paulo em busca de oportunidade de emprego e após isso, seu ingresso 

em uma universidade em São Paulo, a qual com muito custo, pagava sozinha 

mensalmente em meio às dificuldades no mercado de trabalho relacionadas ao “fato de 

ser mulher”.  

E2, por sua vez, começou discorrendo sobre sua mudança da área de engenharia 

para a área de finanças por motivos de oportunidades de trabalho e crescimento, dizendo 

que imaginava que seria a forma mais fácil, mas que não imaginava que as dificuldades 

seriam outras. Ela é contadora e economista e possui bagagem em liderança.  

E3 forneceu a seguinte resposta:  

Iniciei minha carreira como analista financeira, no atendimento aos clientes de 

alta renda que desejavam realizar operações na Bolsa de Valores, onde atuava 

com diversos perfis de clientes e a grande maioria, homens. Após 5 anos, decidi 

migrar para uma corretora de valores a fim de me tornar agente autônoma e 

poder assim, ter um aumento significativo de renda, depois de 3 anos assumi a 

liderança de um segmento do escritório e embora fosse difícil uma mulher 

liderar oito homens, visto que na época raramente se via mulheres como agente 

autônomo, foi uma fase de grande crescimento pessoal.  

 

A segunda indagação às entrevistadas, seguindo o roteiro, era referente às 

dificuldades enfrentadas por elas até que atingissem seu cargo atual e então começavam 

a se ressaltar pontos que podem ser úteis em uma análise das relações sociais vivenciadas 

pelas entrevistadas.  

E1 respondeu da seguinte maneira:  
Eu ainda estava na central de atendimento do banco e fui chamada para 

participar de um processo que eu tinha sido indicada pra uma entrevista e tal e 

era pra ser secretária de um diretor do banco e, então eu queria sair dali da onde 

eu tava (sic) de qualquer jeito. E eu fui trabalhar então com esse diretor, já 

nesse ambiente já era um cenário totalmente diferente, então eu era a única 

mulher do departamento inteiro. Então, tinha o vice-diretor, tinha o 

superintendente, tinha os coordenadores, tinha os senhores que faziam a 

cobrança de vencido, todo mundo era homem menos eu ali, eu era a única 

mulher no departamento inteiro, então aquilo de alguma maneira me chamou 

atenção, mas talvez não tenha chamado tanto porque meu pai é engenheiro e 

eu cresci num ambiente onde tinha muitos homens e quando eu fiz faculdade 

de geografia na UERJ era no quarto andar e no quinto andar era engenharia. 

Então eu acabei na verdade os meus amigos, o meu compadre, né? O que eu 

considero amigos assim pra vida... Então eu tinha uma questão de ter muito 

mais homens sempre no meu ambiente do que mulheres. Então aquilo não me 

chamou atenção a primeiro momento. Aquilo foi me chamando atenção 

quando eu fui crescendo dentro do banco. Primeiro tinha uma coisa que era 

muito delicada e eu hoje eu dou aula sobre isso. Existia uma questão de assédio 

moral e assédio sexual muito forte sim. Mas eu não me dava conta disso, eu 

achava que era normal, eu não tinha uma experiência anterior, eu não tinha 

com quem falar sobre aquilo até que eu passei por uma situação de assédio 

sexual muito delicada e aí eu tive que abrir a boca e falar o que tinha acontecido 
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e esse diretor acabou saindo da área. 

Enquanto a E2 respondeu: 
Até mesmo para entrar na empresa júnior da faculdade, quando adentrei em 

economia, a preferência era por homens, teve uma situação onde eu atuava em 

uma empresa e a área especificava ao RH que queria homens para o trabalho e 

o RH disse: Elas estão dominando, é a vez delas! Estamos contratando mais 

mulheres pois elas estão mais preparadas para o mercado de trabalho, o perfil 

que você nos solicitou, as mulheres atendem, os homens não... Ao me deparar 

como Coordenadora sênior em uma outra empresa, via o quão machista os 

demais países latinos também são, eles rejeitavam mulheres nas diretorias e 

gerências, era de fato muito mais machista e não desconstruído que o Brasil. 

 

E3 disse que por sorte, não sofreu grandes dificuldades principalmente pela sua 

família já ser do mercado financeiro, então a indicação em algumas vagas a ajudaram bem 

como o nome da família, “blindava-a” contra certos preconceitos. 

Esses relatos mostram que até hoje em dia, as mulheres trabalhadoras do mercado 

de trabalho formal possuem grande preocupação por sua conquista de espaço e que elas 

percebem, mesmo muitas vezes não denunciando, os assédios diários sofridos por um 

ambiente majoritariamente masculino, mesmo não sendo uma regra nesses ambientes.  

Ainda a respeito dessa divisão entre homens e mulheres, perguntou-se às 

entrevistadas a respeito do esforço e recursos que foram necessários a elas para ocuparem 

seus cargos atuais em relação ao esforço comparado a algum parceiro de gênero oposto.  

E1 respondeu:  
Sim, com certeza, o diretor novo que chegou na área que eu atuava no banco, 

após o episódio do assedio, falou assim: Cê tá (sic) se perdendo aqui porque o 

banco ele vai cortar os cargos, vai diminuir uma porção de cargas e você ficar 

aqui e vai ser mandada embora. Então você tem que ser gerente, você vai fazer 

o trainee para gerente, e aí eu fui fazer o trainee e de novo deveria ter assim na 

minha turma uns trinta homens e três mulheres, três, duas mulheres e eu tinha 

que me provar muito mais competente do que os homens. Eu tinha que mostrar 

que eu era muito mais capaz do que eles mesmo todos na mesa turma. 

Já E2 responde: 
Sim, um inglês melhor, espanhol melhor, cursos extras de qualidade, finanças 

e diversos outros para conquistar o mesmo espaço e lugar de fala. 

E3, por sua vez:  
Houve muito esforço sim para que eu pudesse alavancar minha carreira mas 

para mim, a competição sempre foi internamente minha, onde eu deseja ser a 

melhor para me sair melhor. A empresa em que atuo valoriza muito 

profissionais mulheres e incentivam a carreira delas. 

 

A resposta da E3 permite mencionar mais uma das conquistas feministas com 

relação ao trabalho formal em que depois de diversas leis que defendem a inclusão social, 

a diversidade, as oportunidades para todos, muitas empresas ainda precisam incluir de 

maneira efetiva à sua cultura a busca pela inclusão e diversidade.  

Quando a pergunta é sobre se essas mulheres sentem que hoje, no mercado 

financeiro, ainda há certo preconceito quando uma mulher está falando sobre finanças, 

E1 responde: 

Sim, claro, eu não cheguei a passar, não mas eu passei por um outro bem feio 

porque foi eu tava (sic) acabando então a faculdade e eles me perguntaram o 

que que eu ia estudar, que que eu ia fazer do meu TCC e eu falei assim, ah, eu 

vou estudar finanças comportamentais. Finanças comportamentais, eu falei, é, 

eu quero estudar o comportamento do consumidor, como as pessoas 
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consomem, como o gasto, por que que gastam de que maneira? Eu falei, ah eu 

quero ver o mercado da bolha a imobiliária aqui e ver o que que tá acontecendo, 

qual foi o comportamento que funcionou. Ai me falaram: ‘Ah já entendi, então 

cê vai estudar o comportamento como as pessoas gastam, então Economia 

doméstica, né? Mais ou menos isso, né?...’ Então trazendo de novo, né? A 

mulher ali praquele papel de cuidar da casa, a economia doméstica e tal. 

Menosprezando, né? Então isso foi muito marcante para mim porque ninguém 

conhecia ainda muito sobre as finanças comportamentais, a psicologia 

econômica, economia comportamental, ninguém falava disso ainda e eu já 

estudava isso, mas como as pessoas não sabiam o que que era, elas reduziam 

aquilo e jogava pra baixo. Sim. A economia doméstica, né? Cê vai estudar 

aquele negócio de casa, o preço, né? Inflação do alimento, das coisas de casa 

e tal e eu só engoli aquilo, sabe? Mas desde sempre, quando na faculdade 

também era a turma trinta meninos e três mulheres, duas mulheres a gente tinha 

que a eles achavam que a gente tinha que tinha um comportamento diferente, 

né? Não tratava igual, a mulher sempre foi tratada de maneira diferente, mas o 

que mais chamava a atenção Sempre, dentro do banco ou dentro do ambiente 

da faculdade onde tinha mais homens, era que eu sempre tinha que fazer 

alguma coisa diferente pra poder tá equiparada aos homens sim. Então eles 

fluíam, eu tinha que capinar, eu tinha que trazer algo mais pra poder tá no 

mesmo nível deles. Sempre foi assim.” 

 

Ela, trazendo referência à pergunta dois e interligando-as mostra que embora 

perguntas diferentes de um mesmo ambiente, sempre se conectam demonstrando a 

segregação, ainda existente, do mercado financeiro ao tratarmos de gênero e a E2 

responde:                                     

Sim, com certeza, isso principalmente em economia, os homens ainda tem a 

dificuldade de achar que a mulher não consegue falar de economia de igual 

para igual e ainda levam com descrédito e não nos ouvem. 

 

Bem como a E3:  

Sim, lembro quando eu estava no meu primeiro emprego, onde fui atender um 

cliente como especialista de investimentos e ele me disse: quero ser atendido 

por um homem, e indaguei o porque e ele disse que era porque mulher só sabia 

falar de bolsa e sapato e aquilo me feriou em um nível que me fez querer ainda 

mais dar o máximo de mim para ser a melhor especialista da área a ponto de 

que um dia esse cliente voltasse e falasse que queria ser atendido por mim... 

isso não acabou acontecendo [risos], mas me fez evoluir muito. 
 

Considerando estas respostas, é importante ressaltar como a discriminação com o 

gênero feminino ainda existe e muitas vezes esse preconceito aparece velado, por meio 

de comentários, brincadeiras e ironias que fazem parte do cotidiano das mulheres, pois 

elas reafirmam preconceitos gerais sofridos por elas, seja no ambiente de trabalho ou 

pessoal. 

Quando se perguntou a respeito do âmbito familiar, se elas já sentiram que em 

algum momento tiveram de fazer uma escolha de carreira X família, E1 responde: 

Eu era daquela pessoa que falava assim, ai vai fazer obra na agência, eu dizia tá 

bom, eu fico aqui. Eu dormia no banco, eu tinha muda de roupa dentro do carro, 
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eu virava a noite, ai vai fazer obra, tem que ter alguém responsável, eu ficava no 

banco vai mudar o sistema. Eu ficava no banco, sabe? Dormia. Ai veio fazer 

mudança no sistema e aí eu no banco de madrugada, sabe? E aí quando eu 

engravidei da minha filha, eu falei assim, agora acabou, agora minha prioridade 

é minha filha. Então, agora o banco vai ser para eu ganhar dinheiro pra eu viver 

com a minha filha e isso foi um choque pro banco, era como se eles falassem 

assim, “ah a gente já sabia que isso ia acontecer a gente sempre soube que isso 

ia acontecer, tá vendo aí? Por isso que eu não posso contar com mulher, porque 

tá vendo agora? A gente não pode mais contar com ela.” Então teve esse primeiro 

momento e teve sim, eu me dediquei pra minha filha por muito tempo, né? Eu 

falava assim se fulano falasse: “ah pode ficar até mais tarde?” eu dizia desculpa 

mas preciso buscar minha filha na escola ou eu tenho que ir embora. Então, ficou 

assim um meio ranço, sabe? De “não posso contar com ela, porque é mulher, 

porque é mãe, porque tem filho, tá vendo? É mulher, tá vendo? Essa já sabia 

disso, a mulher não ia poder contar.” Então teve esse cenário e teve uma cena 

muito marcante eu ainda morando no Rio que eu era gerente geral num hospital 

e eles me chamaram pra trabalhar no hospital militar e eu já tinha trabalhado 

com a Marinha Exército, Aeronáutica e Polícia do Exército e aí o pessoal da área 

militar, né? O que pensava a estratégia aqui em São Paulo me chamou pra vir 

pegar aqui em São Paulo e aí eu vim, fiz a entrevista, foi maravilhoso, quando 

as pessoas me viam falavam: “cê vem finalmente, ai seja bem-vinda tapinha nas 

costas”, ai que bom que cê tá aqui e tal porque eles já me conheciam de tantas 

áreas militares que eu tinha trabalhado e aí eu passei por todo o processo e aí a 

mulher que me entrevistou falou assim, então a vaga é sua mas não agora, porque 

sua filha era pequena. Nossa e aí eu falei pra ela, mas era hora deu vir pra cá e 

agora? Eu boto a minha filha debaixo do braço e eu venho, ela era bebê, não 

tinha amiguinha, ela não tinha escola, ela não tinha vínculo, ela tinha vontade de 

ir pra onde eu quisesse ir ela vinha comigo, eu não ia romper nenhuma coisa na 

vida dela né? eu ia vim com a babá e pronto era o mundo dela, eu, ela e a babá. 

E essa me disse novamente: a tal vaga é sua mas não é agora. Então mais um 

impacto por ser mulher nesse ambiente e aí eu engoli aquilo em seco assim voltei 

para o RJ mas eu chorava tanto chorei tanto quando eles me falaram isso... e 

pensava: por ser mulher... 

 

Um pouco diferente da história da E2, mas semelhante no sentido do conflito 

sentido pela mulher:  

Sim, com certeza, quando comecei a namorar eu senti que se continuasse na 

auditoria, seria impossível. Eram muitas viagens, meu marido, da aeronáutica, 

também vivia viajando e se eu não abrisse mão daquela área, ele teria que abrir 

da carreira, então impossível...Ainda mais com o sonho futuro de me tornar 

mãe, imagina tornar-me mãe viajando o tempo inteiro pelo trabalho, eu não 

conseguiria, tive que escolher. 

 

Já para E3, que possui três filhos, a situação foi ainda mais complicada:  

No começo da carreira não possuíamos recursos para baba então os primeiros 

anos das crianças, eu trabalhava como atendente de telemarketing em meio 

período enquanto as crianças estavam na escola e após isso, buscava-os e 

passava a tarde com eles tendo uma dupla jornada, de mãe e trabalhadora; Após 

dois anos, fui convidada a virar coordenadora de equipe, com jornada de 8 

horas porém ainda sim, o salário não era o suficiente para custos de escola ou 

babá para três crianças, e tive que recusar para que meu marido, que tinha um 

bom cargo na empresa, não tivesse que abrir mão do dele.  
 

A questão dos filhos, fator biológico do qual as mulheres carregam toda a 

responsabilidade, também é tido como empecilho para a ascensão da carreira das 
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mulheres, como visto no levantamento bibliográfico. 

Na próxima pergunta, foi questionado sobre a percepção dessas sobre o motivo 

raiz pelo qual ainda há poucas mulheres inseridas nesse meio e as respostas foram 

semelhantes:  

E1 disse:  

Eu acho que tem uma questão assim, se a gente for parar pra pensar não é de 

agora, é de séculos atrás, a mulher é considerada um ser inferior, sempre foi, 

sempre foi visto a mulher o papel da mulher como menor, o lugar da mulher 

dentro do ambiente, cuidando da casa e do filho, e precisou da revolução 

sexual, da pílula anticoncepcional, da máquina de lavar roupa pra mulher poder 

se libertar desses papéis que eram tão atrelados a sua existência, mas quando a 

gente olha pro mercado financeiro eu acho que também associado a revolução 

sexual e a mulher começando a trabalhar ela precisou fazer mais contas que o 

homem não deu conta dessa mulher dividindo as tarefas profissionais com ele. 

Então ela começou a ter que muitas vezes suportar o marido e ai, ela teve que 

fazer conta também “então se eu não vou suportar essa vida o quanto eu preciso 

pra viver sozinha?”  Vamos fazer investimento? Peraí mas eu posso deixar um 

dinheiro investido até o final do ano? Não, por quê? Por que que eles falam 

que a mulher investe de maneira mais conservadora? O que o homem ele fala 

assim, vou botar o dinheiro e final do ano eu vou trocar de carro. Ele bota o 

dinheiro pra trocar o carro no final do ano, a mulher pode até ter esse objetivo, 

mas no meio do caminho ela tem que comprar o material escolar, tem que 

comprar camisa da criança, comprar meia pra criança, tem que comprar o 

tênis... A gestão da família, né? Sempre ficou na mulher. Então a mulher gasta 

mais sim, ela vai gastar mais vezes mais um valor menor, mas ela vai tá sempre 

comprando, ela sempre vai voltar pra casa com uma sacolinha. Mas ao mesmo 

tempo, ela é a gestora da casa senão ela é a única que coloca a renda e lava, 

passa, administra e tem que fazer tudo ao mesmo tempo. 

E2 respondeu:  

Cultural, a falta de da mulher primeiro na educação e depois disso, com 

inspirações no mercado, visto que os grandes nomes do mercado financeiro 

são homens, falta referência mulher. 

E3 respondeu: 

Sinto que seja cultural, não fomos ensinadas a tratar e gostar de dinheiro na 

infância, nunca, sempre era o homem que cuidava do dinheiro e que bom que 

isso vem mudado inclusive em minha casa, mas demorou. 

 

Sobre a última pergunta, indagou-se: Considera que se mais mulheres fossem 

ensinadas em uma base de educação financeira, mais teriam interesse em trabalho neste 

ambiente? A entrevistada E1 respondeu:  

Eu acho que ela seria interessante pra todo mundo né? Eu ontem eu estava 

escrevendo o prefácio de um livro de educação financeira e é que é assim, 

quando você fala de educação num país onde a educação não é prioridade já é 

complicado. Então a gente tradicionalmente o Brasil tá nas últimas colocações 

nos rankings de educação, né? Seja no PISA, seja em outros rankings de que 

comparam a educação global. Então no piso é que tem oitenta países o Brasil 

tá sempre em septuagésimo último lugar, certo? E às vezes em último lugar 

mesmo. Teve um outro ranking agora, eu não vou lembrar o nome, mas eu tive 

acesso ele ontem e eram sessenta países o Brasil tava em quinquagésimo sexto 

lugar. Então você falar de educação e o PISA ele traz um relatório no final dele 
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e ele fala que o Brasil e o brasileiro tem dificuldade de interpretar texto, então 

ele lê mas ele não sabe interpretar um texto e eles ele faz as contas básicas, 

mas primeiro ele não sabe pra que, qual é a utilidade daquela conta que ele 

aprendeu a fazer. Ele não consegue vincular conta a matemática alguma 

necessidade que ele vai ter lá na frente de entender o mundo e ele 

absolutamente ele tem dificuldade com juros compostos. Então no cenário 

onde a pessoa não sabe direito ler e não sabe fazer conta e você querer trazer 

educação financeira como mais uma disciplina é o tópico? Sim muito e passa 

por uma questão que falar sobre dinheiro é tabu, é constrangedor, evidencia 

desigualdade sociais, percebe? Então falar sobre dinheiro numa sociedade tão 

desigual como a nossa vai evidenciar mais ainda essa desigualdade. Você pedir 

pra um professor que tá endividado, que não consegue fazer o dinheiro chegar 

até o final do mês, que tá usando o cartão de crédito de maneira inadequada e 

que usa o cheque especial como complemento de renda e pedir a esse sujeito 

pra dar aula de educação financeira vai ser muito constrangedor então você 

precisa primeiro formar esses professores eles precisam ter essa aula de 

educação financeira primeiro pra entender que ele não precisa acrescentar mais 

uma matéria no currículo. 

 

Já a entrevistada E2 respondeu:  
Sim, com certeza, desde o ensino básico, seria um processo natural, não teria 

a divisão que possuímos hoje. 

 

Bem como a última entrevistada E3: 

Não somente as mulheres, muitas pessoas. Hoje vemos que o mercado tem 

tanta gente adoecendo pela saúde física e mental desgastada pois não há gente 

capacitada o suficiente, são poucos profissionais capacitados suficientemente 

para muito trabalho envolvido com isso. Se a educação financeira fosse 

aplicada desde a infância, esses níveis hoje estariam bem diferentes. 

 

Vê-se que na maioria das respostas, essas mulheres possuem conteúdos similares, 

em suas vertentes, e que nelas sempre há algo em comum: a autorrealização da mulher 

no ambiente de trabalho.  

Embora ainda seja algo que foi muito batalhado por essas mulheres, todas 

possuem o sentimento de gratidão ao falarem sobre o trabalho delas. O mercado 

financeiro tem abraçado a cada dia mais as mulheres como visto nesta pesquisa e espera-

se que ao longo dos anos, os úmeros aqui apresentados, aumentem ainda mais.  

É ainda, inegável que houve uma enorme evolução por parte da sociedade em 

equalizar as diferenças de oportunidades e liderança entre os gêneros em muitas áreas de 

trabalho, no entanto, ainda há muito a ser superado.  

O comportamento da sociedade é também, um dos principais alteradores dessa 

evolução e de extrema importância a enfatizar que essas mudanças não podem parar para 

que assim, haja oportunidade a todos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento desta pesquisa teve o intuito de trazer uma reflexão sobre os 
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desafios da liderança feminina trazendo todos os pontos de desafios do gênero e questões 

culturais históricas que causam ou explicam tal cenário na percepção de líderes mulheres 

no mercado financeiro.  

A pesquisa revelou que ao tratarmos do universo feminino no mercado financeiro, 

se está longe do mundo ideal e igualitário pelo qual as mulheres lutam, mas que deve ser 

uma luta que toda a sociedade deve abraçar.  

Foi possível notar a existência de travas intrínsecas às mulheres, causadas muitas 

vezes por construções sociais, as quais as organizações são extremamente responsáveis 

por reconhecer essas travas e auxiliar o gênero feminino enquanto minoria neste segmento 

de mercado com medidas de incentivo às mulheres nestes ambientes de trabalho, bem 

como nos cargos de liderança. 

A igualdade de gênero na liderança das organizações produz além de resultados 

de impacto social, também melhoria nos resultados financeiros das empresas, 

evidenciando ainda mais tal importância que esta deve ter para com esta igualdade.  

As mulheres não apenas são mais cautelosas, como também, se esforçam mais 

para estarem em mesmas posições de semelhantes do sexo oposto e esta deve ser uma 

constante preocupação da sociedade e organizações para que cada dia mais, tenha-se uma 

sociedade diferente da atual ao olharmos dados de liderança no mercado financeiro 

brasileiro. 

Por fim, reconhece-se a limitação do estudo por abranger apenas uma pequena 

amostra do universo profissional feminino no mercado financeiro, por outro lado, essa 

pesquisa tem o mérito de instigar novos estudos e mais pesquisas nesse tema tão 

necessário e sensível à sociedade.. 
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CAPÍTULO 74 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO MANUAL DO PROFESSOR 
DO LIVRO DIDÁTICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 

 
MARCOS GEANDRO SILVA RIBEIRO E SILVANE APARECIDA DE 
FREITAS 

 
RESUMO: A Educação de Jovens e Adultos – EJA é tida como direito do 
cidadão que não conseguiu ser alfabetizado na idade “regular” para que, com 
isso, consiga se escolarizar e atingir sua ascensão social. Com o intuito básico 
de adequar esses sujeitos às necessidades da sociedade, a EJA propõe sanar 
a falha na escolarização de tais sujeitos. A história da Educação de Jovens e 
Adultos no Brasil permeia uma trajetória de ações e programas alinhados à 
Educação Básica, juntamente a outros programas de alfabetização para o 
combate ao analfabetismo. Em alguns casos, chega a ser associada ao 
incentivo à profissionalização, por mais que a profissionalização não se 
constitua como objetivo principal desta modalidade de ensino. Considerando 
que cada discurso, bem como seus efeitos de sentidos, se pautam na 
singularidade dos diversos acontecimentos discursivos, haja vista que todo 
discurso se dá na relação com outros discursos e na tensa relação entre a 
materialidade linguística e construções sócio-histórico-ideológicas (Orlandi, 
2020), esta pesquisa tem como objetivo apresentar o levantamento histórico, 
conceitual e algumas perspectivas da EJA, principalmente no tocante ao uso 
do Livro Didático junto a esse alunado, e ainda, problematizar a implantação 
de um Manual do Professor que possibilite orientações didático-
metodológicas que alcancem turmas tão heterogêneas. No trajeto do 
controle governamental sobre a produção didática, até chegar ao atual PNLD, 
há a criação e extinção de diversos órgãos e programas subordinados ao 
Ministério da Educação. Percurso esse que viabiliza a compreensão das regras 
de formação que possibilitaram a emergência do manual do professor. A 
partir do pressuposto que o funcionamento da EJA esteja diretamente ligado 
a adequação do sujeito às vivências da sociedade capitalista, temos a 
hipótese de que a EJA traz ao alunado a ilusão da tão almejada ascensão 
social. 
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INTRODUÇÃO 

Nesta pesquisa, buscamos aspectos relevantes sobre a historicidade da educação 

de jovens e adultos (EJA) no Brasil; os conceitos e perspectivas que permeiam nessa 

modalidade de ensino; a elaboração, a inserção e o uso do livro didático na EJA; bem 

como os aspectos estruturais e didáticos do manual do professor do livro didático 

utilizado na EJA. 

A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil permeia uma trajetória de 

ações e programas alinhados à Educação Básica, juntamente a outros programas de 

alfabetização para o combate ao analfabetismo. Em alguns casos, chega a ser associada 

ao incentivo à profissionalização, por mais que a profissionalização não se constitua 

como objetivo principal desta modalidade de ensino.  

Temos, nesse ponto, dois objetivos sociais que nortearam a trajetória da EJA, 

onde, o primeiro seria o incentivo da aprendizagem da leitura e escrita, para que os 

jovens e os adultos pudessem exercer o seu “direito” de voto; o segundo está 

relacionado à economia, em que esses sujeitos deveriam ser estimulados à alfabetização 

para atenderem às novas exigências socioeconômicas pela aprendizagem dos elementos 

básicos da cultura letrada. 

Ao se observar as políticas públicas em vigor da última década, apreende-se que 

essa modalidade de ensino vem adquirindo uma nova identidade, de acordo com Di 

Pierro (2005), marcada pela qualificação profissional, em alguns casos, pela oferta de 

cursos aligeirados, de curta duração e centralizados nos segmentos mais vitimados pelo 

atual modelo de acumulação do capital. Esse contexto nos remete à trajetória da EJA no 

Brasil permeada de avanços e retrocessos no seu processo histórico, demarcando as 

contradições de uma sociedade capitalista, enviesada por suas marcas da dualidade 

estrutural.  

Ao olharmos para a educação brasileira, desde o período colonial, notaremos que 

ela era especificamente direcionada às crianças, porém, é sabido que indígenas adultos 

foram também submetidos a uma intensa ação cultural e educacional pela Companhia 

Missionária de Jesus, que tinha como função principal a catequização (iniciação à fé) e 

alfabetização, em língua portuguesa, dos indígenas que viviam no Brasil colônia. Com a 

saída dos jesuítas do Brasil, por volta de 1759, a educação de adultos deixou de ser 

foco, uma vez que a responsabilidade da organização e emprego da educação ficou por 
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conta do Império.  

A partir disso, vemos a identidade da educação brasileira sendo marcada pelo 

elitismo, que restringia a educação exclusivamente às classes mais abastadas. Aulas 

régias (latim, grego, filosofia e retórica) e ênfase da política pombalina, a exemplo, 

eram destinadas especificamente aos filhos dos colonizadores portugueses (brancos e 

masculinos), excluindo-se, assim, as populações negras e indígenas. Com isso, a história 

da educação brasileira foi sendo demarcada pelo conhecimento formal monopolizado 

pelas classes dominantes, o que gerou uma situação bem peculiar. 

É importante lembrar que, a partir da constituição Imperial de 1824, procurou-se 

dar um significado mais amplo à educação, garantindo a todos os cidadãos, pelo menos, 

a instrução primária. Porém, a referida lei Imperial não foi colocada em prática, 

permanecendo somente no papel. Emerge então uma grande discussão em todo o 

Império de como inserir as chamadas camadas inferiores (homens e mulheres pobres 

livres, negros e negras escravos, livres e libertos) nos processos sociais de formação 

intelectuais. A partir do Ato Constitucional de 1834, determina-se a responsabilidade 

pela instrução primária e secundária de todas as pessoas às províncias, especialmente 

para jovens e adultos.  

Vale ressaltar que a educação de jovens e adultos daquela época era permeada 

por um princípio missionário e caridoso, ou seja, o letramento dessas pessoas era um ato 

de generosidade das pessoas letradas às pessoas marginalizadas e degeneradas. Com 

isso, a alfabetização de jovens e adultos deixa de ser um direito previsto em lei, e passa 

a ser entendido como um ato de solidariedade, onde os mais abastados “iluminariam” 

aquelas mentes perdidas nas “trevas da ignorância”, colaborando com o progresso da 

sociedade. 

A ideia da pessoa analfabeta, como dependente, tornou-se ainda mais latente 

com o período que preconizava a República. Em 1879, a Reforma Leôncio de Carvalho 

caracterizou o analfabeto como dependente e incompetente. Posteriormente, em 1881, a 

Lei Saraiva corroborou com a ideia da Reforma de Leôncio de Carvalho, restringindo o 

voto às pessoas alfabetizadas. Rui Barbosa, em 1882, postulava que os analfabetos 

deveriam ser considerados incapazes de pensar por si próprios, equiparando-os às 

crianças, um pensamento carregado de preconceito e exclusão, pois podemos perceber 

que há uma desvalorização da criança e do adulto, ao considerá-los incapazes. 
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 Com isso, instala-se no país uma grande onda de exclusão e preconceito contra 

a pessoa analfabeta. Sob essas discussões, a constituição republicana foi construindo-se 

e em 1891, o que era ruim ficou ainda pior, o voto foi restrito às pessoas letradas e com 

posses, ou seja, uma pequena minoria da população. E, de vez, estava garantida na lei a 

discriminação e a exclusão da pessoa analfabeta, demonstrando um lastimável 

retrocesso, um movimento contrário à evolução da República, que chegaria à 

democracia. 

No início do século XX, o analfabetismo começa a ser entendido como um mal 

social que precisava ser exterminado, a pessoa analfabeta começa a ser culpada pela 

situação de subdesenvolvimento do país. Nesse contexto, em 1915, foi criada a Liga 

Brasileira contra o Analfabetismo, que visava lutar contra a ignorância, e buscava 

estabilizar a grandeza das instituições republicanas. Enquanto isso, na Associação 

Brasileira de Educação (ABE), as discussões giravam em torno de uma luta contra a 

calamidade pública que tinha se instalado, pois o analfabetismo era considerado uma 

praga que deveria ser exterminada, pensando sempre na ascensão e no progresso do 

país. Nas bases dessas discussões permeava-se a ideia de que as pessoas que não eram 

alfabetizadas deveriam procurar se alfabetizar, tornando-se, assim, um ser produtivo 

socialmente, que contribuísse para o desenvolvimento do país. 

Impossível dissociar o desenvolvimento educacional do Brasil da situação 

econômica em que o país passava. A situação econômica da sociedade brasileira era 

caracterizada por uma economia que girava em torno do sistema agrário para 

exportação, ainda aquele herdado do período colonial, uma configuração totalmente 

voltada para o mercado externo. Onde, com a crise cafeeira de 1929, há uma brusca 

mudança nesse cenário, o país deixa de dedicar-se somente ao sistema agrário, e o 

capital passa a ser empregado também com investimentos no setor industrial. 

No período compreendido entre a Proclamação da República e o início da 

década de 1920, a democracia brasileira vai tomando força “segundo os desígnios dos 

setores vinculados à burguesia agrário-comercial dos centros produtores da região 

centro-sul, onde a burguesia paulista detinha uma posição hegemônica” (MANFREDI, 

1981, p. 28). Já na década de 1920, o Brasil passa por uma revolução política articulada 

pela classe média urbana e os setores da própria classe dominante que não tinham 

interesse no comércio do café, a política brasileira se encontrava num “vazio de poder, 

porque havia um colapso no poder da burguesia cafeeira e uma incapacidade das demais 
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frações para assumi-lo”. (FAUSTO, 1972, p. 112). Concomitante a essa mudança 

econômica ocorrem também algumas mudanças no âmbito da educação, tais como o 

surgimento dos ideais da Escola Nova e, posteriormente, as ações da Pedagogia de 

Paulo Freire em conjunto aos movimentos sociais. 

A década de 1930 é marcada pelo delineamento do Brasil urbano-industrial que, 

sobrepondo-se às elites rurais, demarcou uma nova configuração da acumulação 

capitalista no país. Esse processo alterou, significativamente, as exigências referentes à 

formação, qualificação e diversificação das pessoas para atender ao novo mercado de 

trabalho, cabendo à elite brasileira permitir as exigências mínimas de educação a todos, 

porém, sem colocar em risco o controle ideológico e o nível de exploração que se tinha 

sobre a classe trabalhadora. 

Durante o Estado Novo (1937-1945), foram traçadas as respostas às demandas 

educacionais, institucionalizadas nas leis orgânicas de ensino, decretadas pela Reforma 

Capanema, no início da década de 1940, configurando uma política educacional 

dualista, que visava reduzir ao limite das primeiras letras a trajetória escolar dos 

trabalhadores e de seus filhos, buscando atender precariamente às demandas crescentes 

de inclusão no sistema educacional, complementada por um ensino profissionalizante 

paralelo (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – SENAC) dirigido pelo empresariado, que atribui a si a 

função de formação técnico-política da classe operária engajada no mercado de 

trabalho. 

Com o fim do Estado Novo e o crescimento do capitalismo industrial na 

sociedade brasileira, as demandas educacionais tornam-se outras, ou seja, a meta agora 

era aumentar o contingente eleitoral e preparar mão de obra qualificada para atuar no 

mercado industrial, em plena expansão. Logo, o estado brasileiro foi forçado a 

implantar políticas de âmbito nacional para atender a educação de adultos, restando, aos 

excluídos do sistema regular de ensino e do sistema educacional de ensino 

profissionalizante, as campanhas de alfabetização em massa, que começaram a ocorrer 

entre o final dos anos 1940. 

A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, a partir da década de 

1940, elaborada a partir dos estudos de Beisiegel (1974), Paiva (1987) e Haddad 

(2006b) – trabalhos que trazem contribuições essenciais para que possamos 

compreender as origens e a trajetória da EJA em nosso país – tratam sobre esse tema, 
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registra um longo percurso de ausências de políticas públicas e de fracasso na promoção 

da escolarização da população. A primeira iniciativa pública brasileira, visando 

especificamente a educação do público de adolescentes e adultos, ocorreu em 1947 com 

o lançamento da Primeira Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos 

(CEAA).  

O CEAA foi uma iniciativa do Ministério da Educação e Saúde, coordenada por 

Lourenço Filho, que entendia a educação como processo destinado a proporcionar a 

cada indivíduo, de acordo com suas capacidades, os instrumentos indispensáveis ao 

domínio da cultura de seu tempo, bem como as técnicas que facilitassem o acesso a essa 

cultura e com os quais cada homem pudesse desenvolver-se e procurar melhor 

ajustamento social. (BEISIEGEL, 1974). A finalidade dessa campanha era levar 

educação aos brasileiros iletrados, das cidades e das zonas rurais, e estimular o 

desenvolvimento social e econômico, por meio de um processo educativo que, 

supostamente, poderia promover a melhoria nas condições de vida da população. 

O Serviço de Educação de Adultos (SEA) do Ministério da Educação e Saúde 

elaborou várias publicações endereçadas aos respectivos SEAs dos estados e aos 

professores das classes de ensino supletivo, os quais foram objetos de análise das 

estudiosas Almeida e Corso (2015). Analisando esse material produzido ao final dos 

anos de 1940 e durante a década de 1950, as estudiosas se depararam com frases e 

afirmações que revelam as concepções que deram suporte à organização da campanha. 

Segundo elas, a análise dos documentos revela, por exemplo, que o investimento na 

educação era concebido como solução para os problemas da sociedade. Outra 

concepção presente nesses documentos diz respeito ao papel do alfabetizador, 

identificado como aquele que tem um objetivo a cumprir. O analfabeto, por sua vez, era 

visto de maneira preconceituosa, chegando-se a atribuir a causa da ignorância, da 

pobreza, da falta de higiene e da escassa produtividade à sua existência.  

Em um dos documentos da campanha do SEA, afirma-se que “ignorância 

popular e escassa produção econômica andam sempre juntas”, onde, de acordo com a 

análise de Almeida e Corso (2015), aceitava-se que ensinar a adolescentes e a adultos 

era mais fácil, mais rápido e mais simples, logo, qualquer pessoa poderia desempenhar 

essa função. As estudiosas concluem que, se qualquer pessoa podia desempenhar essa 

função, não seria necessário formar e qualificar um profissional específico para tal, e se 

a função não requeria qualificação profissional, logo não seria necessária uma 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1249



remuneração condizente com um docente preparado. Concluíram não ter sido por acaso 

que a campanha procurou recrutar um grande contingente de “voluntariado”. 

Após um período de êxito nos primeiros anos, a Campanha Nacional de 

Educação de Adolescentes e Adultos viveu um momento de declínio, apresentando 

resultados insatisfatórios, levando o Ministério da Educação a convocar, em 1958, o 

segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos. De acordo com Almeida e Corso 

(2015), em um seminário realizado em Belo Horizonte, como etapa preparatória ao 

segundo Congresso Nacional, a delegação mineira apontou algumas críticas à campanha 

desenvolvida no Estado: 

 

As precárias condições de funcionamento, a baixa frequência e 

aproveitamento dos alunos, a má remuneração dos professores e sua 

consequente desqualificação, e a inadequação de programas e do material 

didático à sua população. Em relação à remuneração do corpo docente, o 

documento ressaltava que os vencimentos não atraíam os professores mais 

indicados ou mais dedicados e sim os mais necessitados. (ALMEIDA E 

CORSO, 2015, p. 1288). 

 

As demais delegações presentes no Segundo Congresso também não pouparam 

críticas à campanha. Elementos como a precariedade dos prédios escolares, a 

inadequação dos métodos de ensino e a falta de qualificação profissional do professor 

de adultos foram alguns dos vários aspectos abordados. Vale ressaltar que a delegação 

de Pernambuco, da qual fazia parte Paulo Freire, trouxe críticas mais densas, indicando 

a necessidade de uma maior comunicação entre educador e educando; e a necessidade 

de adequação dos conteúdos e métodos de ensino às características socioculturais das 

classes populares. Essas críticas revelaram a fragilidade das concepções em que se 

baseou a execução da primeira campanha. 

Apesar dos esforços do Ministério da Educação, durante o final dos anos 50 e 

início dos anos de 1960, por uma intensa mobilização da sociedade civil em torno da 

base, em 1963, deu-se por encerrada a Campanha Nacional de Educação de Adultos. 

Naquele momento, o Ministério da Educação encarregou Paulo Freire a se dedicar na 

elaboração de um Programa Nacional de Alfabetização. 

Paulo Freire e sua equipe, no Serviço de Extensão Cultural da Universidade de 

Recife, ganhavam espaço com suas experiências de alfabetização de adultos, 

especialmente pela busca de conteúdos da educação do povo nas condições reais de 
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existência do homem comum (BEISIEGEL, 1974). Paulo Freire produziu um novo 

arcabouço conceitual e uma nova postura epistemológica para os processos de 

alfabetização e educação popular. Segundo Aranha (1996):  

 

Ao longo das mais diversas experiências de Paulo Freire pelo mundo, o 

resultado sempre foi gratificante e muitas vezes comovente. O homem 

iletrado chega humilde e culpado, mas aos poucos descobre com orgulho que 

também é um “fazedor de cultura” e, mais ainda, que a condição de 

inferioridade não se deve a uma incompetência sua, mas resulta de lhe ter 

sido roubada a humanidade. O método Paulo Freire pretende superar a 

dicotomia entre teoria e prática: no processo, quando o homem descobre que 

sua prática supõe um saber, conclui que conhecer é interferir na realidade, de 

certa forma. Percebendo-se como sujeito da história, toma a palavra daqueles 

que até então detêm seu monopólio. Alfabetizar é, em última instância, 

ensinar o uso da palavra. (ARANHA, 1996, p. 209). 

 

Um dos precursores em favor da alfabetização de jovens e adultos, Freire, que 

sempre lutou pelo fim da educação elitista, e tinha como objetivo uma educação 

democrática e libertadora, partindo da realidade e da vivência dos educandos, teve seu 

programa junto ao Ministério da Educação interrompido pelo Golpe Militar de 1964. 

Com o Militarismo, os programas que objetivavam uma transformação social 

foram bruscamente interrompidos, chegando à apreensão de materiais, detenção e exílio 

de seus dirigentes. Reativou-se a educação como modo de homogeneização e controle 

das pessoas. Para tal, o governo militar criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL), em 1967, com o objetivo de alfabetizar funcionalmente e promover uma 

educação continuada.  

Com o MOBRAL a alfabetização ficou restrita à apreensão da habilidade de ler 

e escrever, sem haver a compreensão contextualizada dos signos, configurando-se 

assim, o sentido político do programa, que procurava responsabilizar o indivíduo de sua 

situação desconsiderando-o do seu papel de ser sujeito produtor de cultura, sendo 

identificado como uma “pessoa vazia sem conhecimento, a ser ‘socializada’ pelos 

programas do MOBRAL”. (BELLO, 1993, p. 89). 

A respeito do MOBRAL; Bello (1993) apregoa que: 

 

O projeto MOBRAL permite compreender bem esta fase ditatorial por que 

passou o país. A proposta de educação era toda baseada aos interesses 

políticos vigentes na época. Por ter de repassar o sentimento de bom 
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comportamento para o povo e justificar os atos da ditadura, esta instituição 

estendeu seus braços a uma boa parte das populações carentes, através de 

seus diversos Programas. (BELLO, 1993, p. 68). 

 

Outra ação do Regime Militar foi o ensino supletivo, regulamentado pela Lei nº 

5.692/71. Somente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692/1971 se 

estabeleceu, pela primeira vez na história, um capítulo específico para educação de 

jovens e adultos: o capítulo IV que versava sobre ensino supletivo. Esta lei apesar de 

reconhecer a educação de jovens e adultos como um direito à cidadania, limitou o dever 

do Estado à faixa etária de 7 a 14 anos (HADDAD, 2006b).  

 

Em 1985, já no início da Nova República, o MOBRAL findou-se, dando lugar a 

Fundação EDUCAR que apoiava tecnicamente e financeiramente as iniciativas de 

alfabetização existentes, funcionando como órgão de fomento e apoio técnico, ao invés 

de instituição de execução direta. Nos anos de 1980, difundiram-se várias pesquisas 

sobre a língua escrita que, de certa forma, refletiam na EJA, com a promulgação da 

constituição de 1988, oportunidade em que o Estado amplia o seu dever com a 

Educação de jovens e adultos. 

É notório que com a República Nova há a primeira explicitação legal dos 

direitos dos cidadãos que não foram escolarizados na idade ideal, como destaca Oliveira 

(2007, p. 4):  

 

O inciso I do artigo 208 indica que o Ensino Fundamental passa a ser 

obrigatório e gratuito, “assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os 

que a ele não tiveram acesso na idade própria”. Em seu artigo 214, a Carta 

Magna indica também a que legislação “estabelecerá o Plano Nacional de 

Educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento 

do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder público 

que conduzam à • I – erradicação do analfabetismo, • II – universalização do 

atendimento escola. (OLIVEIRA, 2007, p. 4). 

 

Cabe lembrar também, que na emenda constitucional N° 14/96 fica estabelecido 

que a União deverá investir nunca menos que trinta por cento do caput do artigo 212 

para a erradicação do analfabetismo e manutenção e desenvolvimento do ensino 

fundamental. 

Assim, com a nova constituição de 1988, prevê-se que todas as pessoas tenham 
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acesso à educação, sendo reforçada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. De acordo com a LDB, é determinado 

que o Plano Nacional de Educação seja elaborado em concordância com a Declaração 

Mundial de Educação para Todos, e com base na LDB, foi constituída a Educação de 

Jovens e Adultos como modalidade de ensino por meio da resolução CNE/CEB Nº 1, de 

5 de julho de 2000, estabelecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

de Jovens e Adultos. Ressalta-se, ainda, o direito a jovens e adultos à educação 

adequada às suas necessidades peculiares de estudo, e ao poder público fica o dever de 

oferecer esta educação de forma gratuita a partir de cursos e exames supletivos. 

Em 1996, surge novamente um programa nacional de alfabetização promovido 

pelo governo federal. No entanto, com o Programa Alfabetização Solidária (PAS), 

parecia que estávamos tendo um replay das campanhas das décadas de 1940 e 1950. As 

principais críticas a este plano eram que:  

 

Além de se tratar de um programa aligeirado, com alfabetizadores 

semipreparados, reforçando a idéia de que qualquer um sabe ensinar, tinha 

como um de seus pressupostos a relação de submissão entre o Norte-Nordeste 

(subdesenvolvido) e o Sul-Sudeste (desenvolvido). Além disso, com a 

permanente campanha ‘Adote um Analfabeto’, o PAS contribuiu para 

reforçar a imagem que se faz de quem não sabe ler e escrever como uma 

pessoa incapaz, passível de adoção, de ajuda, de uma ação assistencialista 

(STEPHANOU; BASTOS, 2005, p. 272). 

 

Em 1998, surge o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - 

PRONERA, com o objetivo de atender às populações situadas nas áreas de 

assentamento. Este programa estava vinculado essencialmente ao INCRA, 

universidades e movimentos sociais. Em 2003, o governo federal lançou o Programa 

Brasil Alfabetizado, que no início tinha característica de mais uma campanha, com 

ênfase no trabalho voluntário, prevendo erradicar o analfabetismo em 4 anos, tendo uma 

atuação sobre 20 milhões de pessoas. No entanto, em 2004, com a mudança do Ministro 

da Educação, o programa foi reformulado, retirando-se a meta de erradicar o 

analfabetismo de 4 anos. Assim, a duração dos projetos de alfabetização foi ampliada de 

4 meses para 8 meses. 

Com isso, chegamos ao século XXI com uma alta taxa de pessoas que não têm o 

domínio sobre a leitura, a escrita e as operações matemáticas básicas, tendo:  
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Quase 20 milhões de analfabetos considerados absolutos e passam de 30 

milhões os considerados analfabetos funcionais, que chegaram a frequentar 

uma escola, mas por falta de uso de leitura e da escrita, tornaram à posição 

anterior. Chega, ainda, à casa dos 70 milhões os brasileiros acima dos 15 

anos que não atingiram o nível mínimo de escolarização obrigatório pela 

constituição, ou seja, o ensino fundamental. Somam-se a esses os neo 

analfabetos que, mesmo frequentando a escola, não conseguem atingir o 

domínio da leitura e da escrita (STEPHANOU; BASTOS, 2005, p. 273). 

 

Para Arroyo (2007) a EJA tem que ser uma modalidade de educação para 

sujeitos concretos, em contextos concretos, com histórias concretas, com configurações 

concretas. Sendo que, qualquer tentativa de diluí-los em categorias amplas, os desfigura. 

O autor salienta que, nos últimos anos foram tempos de deixar mais recortadas essas 

configurações da concepção de jovem e adulto. Logo, perceber que a EJA, 

historicamente, tem papel secundário no cenário da educação brasileira, alavanca-nos, 

como educadores, a compreendê-la, para melhor contribuir para a reversão desse 

quadro, assim como para dar-lhe visibilidade. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: CONCEITOS E PERSPECTIVAS 

Ao perceber o ontem, o hoje e o amanhã, o ser 

humano percebe a consequência da sua ação 

sobre o mundo, nas diferentes épocas históricas, 

se torna o sujeito da sua história e por isso 

responsável por ela. Faz hoje o que se tornou 

possível pelo ontem. Fará amanhã o que está 

semeando hoje. (FREIRE, 1997, p. 67). 

 

Ao analisarmos a história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, é possível 

notar que existem significativas e essenciais mudanças referentes a essa modalidade de 

ensino no Brasil, sobretudo, no tocante à legislação e à metodologia utilizada no 

processo ensino/aprendizagem, as quais se mostram necessárias para efetivar a 

democratização da educação, principalmente, a de jovens e adultos. 

A Educação de Jovens e Adultos no decorrer da história passou por diversas 

mudanças, estagnações e progressões. Desde seu surgimento no âmbito dos movimentos 

sociais – como educação popular – a EJA continua conquistando seu espaço nos mais 

diversos setores da sociedade brasileira, inclusive garantindo direitos previstos na 

Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, entre inúmeros 
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outros documentos legais que reconhecem a EJA como modalidade de ensino e um 

direito básico de todo cidadão. 

Observa-se que no Brasil, a todo o tempo, surgem no processo educacional, 

novas campanhas de alfabetização, que buscam envolver a sociedade na 

responsabilidade de alfabetizar jovens e adultos, demonstrando que essa modalidade de 

ensino não acontece somente no ambiente oficial – o ambiente escolar – mas sim em 

várias esferas educacionais como ONG’s, organizações religiosas e sistemas privados, 

com o intuito de diminuir o déficit educacional pertinente aos jovens e adultos. 

Entretanto, o que é alfabetizar? De acordo com Soares (1999), o vocábulo 

alfabetizar significa “tornar o indivíduo capaz de ler e escrever”, assim, a alfabetização 

seria “a ação de alfabetizar, de tornar alfabeto.” (SOARES, 1999, p. 31). A autora 

afirma que há uma certa estranheza ao usar-se a palavra “alfabeto” na expressão “tornar 

alfabeto”, pois existe a palavra analfabeto – com sentido negativo – mas não é comum o 

uso contrário, onde a palavra teria um sentido positivo. 

Pensando nesse viés, e apoiando-nos nos estudos de Descardeci (2001), podemos 

entender o sujeito alfabetizado como um conhecedor do código escrito, ou seja, como 

aquele que passou pelo processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Segundo a 

autora, o sujeito letrado é aquele que, logo após ter passado pelo processo de 

alfabetização: 

 

É capaz de usar o código escrito para interagir em eventos de letramento 

privilegiado pela sociedade. [...] Tornar-se letrado é um processo no qual o 

indivíduo se engaja mais, ou menos, de acordo com seu papel, seus interesses 

e suas necessidades na sociedade em que vive. (DESCARDECI, 2001, p. 63). 

 

 Entendemos até aqui que ser alfabetizado vai além de simplesmente saber ler e 

escrever, ou de dominar o código da escrita. Paulo Freire (1998) salienta que: 

 

[...] a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 

alcançada por sua leitura crítica implica as relações entre o texto e o contexto. 

(FREIRE, 1998, p. 11). 

 

 Logo, o ato de alfabetizar, no sentido freiriano, se constitui como fator principal 
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na formação do sujeito como um ser “completo”, liberto da opressão de classes 

dominantes que regem as regras de toda sociedade. Isso porque, ao estar alfabetizado o 

sujeito torna-se emancipado socialmente e intelectualmente. Por isso, é muito 

importante que o educador não desconsidere o conhecimento prévio de seus alunos para 

que se chegue a um resultado relevante em relação ao processo de alfabetização desse 

alunado. 

 Ao se referir ao termo “Educação de Adultos”, Freire (2008) nos propõe o uso 

de “Educação Popular”, oportunidade em que o autor elucida que: 

 

[...] a compreensão crítica dos educadores do que vem ocorrendo na 

cotidianidade do meio popular. Não é possível a educadoras e educadores 

pensar apenas os procedimentos didáticos e os conteúdos a serem ensinados 

aos grupos populares. Os próprios conteúdos a serem ensinados não podem 

ser totalmente estranhos àquela cotidianidade. (FREIRE, 2008, p. 15). 

 

Assim, toda educação que atende às demandas do povo, que o modo formal não 

chega até ele ou não atende suas necessidades, é considerada uma educação popular, ou 

seja, elaborada, organizada, tecida e gerada pelo e para o povo. Com isso, podemos 

afirmar que a EJA é um fruto da educação popular, pois emerge das entranhas do povo e 

é resultado da luta destes a fim de garantir um direito básico. Em muitos lugares onde a 

EJA institucionalizada não consegue chegar, é a educação popular – através dos 

movimentos sociais, das organizações não-governamentais e de ações populares 

independentes – que assume a função de oferecer esta modalidade de ensino à 

população. 

A transformação da Educação de Adultos em Educação Popular, defendida por 

Freire (2008), possibilita uma maior abrangência dos programas de alfabetização, 

profissionalização e saúde, uma vez que os educadores e grupos populares, no contexto 

da Educação Popular, se mobilizam de modo a proporcionar a prática educativa 

assimilada à prática política, possibilitando que o ensino de conteúdos às pessoas esteja 

atrelado à sua conscientização.  

O autor entende que a Educação Popular é democrática e supera o conceito de 

“educação bancária”, pois o educando torna-se um sujeito que busca conhecimentos, e 

que não espera somente a ação do educador. Neste aspecto, a Educação Popular aborda 

uma leitura crítica do mundo, bem como uma preparação técnica e profissional dos 
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grupos populares, ou seja, ela “não aceita a posição de neutralidade política com que a 

ideologia modernizante reconhece ou entende a Educação de Adultos.” (FREIRE, 2008, 

p. 16).  

Ao abordar a alfabetização, no contexto de jovens e adultos, o autor ainda afirma 

que “a alfabetização de adultos é um ato político e um ato de conhecimento, por isso 

mesmo, um ato criador.” (FREIRE, 1998, p. 19). Logo, a alfabetização, nesta 

modalidade de ensino, está diretamente ligada às necessidades sociais que cada um dos 

alunos trazem consigo, não permitindo uma homogeneidade no trabalho do educador. 

De acordo com Freire (1998), o desvelamento da realidade oportuniza ao homem 

a emersão da sua condição de oprimido, fazendo-o notar que o futuro não é algo dado, 

inexorável, pelo contrário, é algo passível de transformação, de ser construído. Porém, a 

conscientização para ele só se concretiza através da participação crítica do homem em 

seu mundo, ou seja, por meio da práxis, levando-o a refletir sobre sua condição e sua 

capacidade de articular-se em direção aos seus próprios objetivos e aos objetivos da 

coletividade.  

Assim, a educação de adultos, compreendida até aqui como educação popular, 

deveria ser praticada em um tempo de espaço e possibilidades que fossem contrárias a 

certos discursos reacionários que negavam o fim dos sonhos e/ou de qualquer tipo de 

manifestação que fosse considerada utópica. Logo, a prática educativa deveria ser 

associada à prática política, com foco tanto em possibilitar o ensino de conteúdos 

quanto à conscientização dos alunos sobre a sociedade em que vivem. 

 Discutir a Educação de Jovens e Adultos é, antes de tudo, admitir que o seu 

alunado foi excluído da escola ainda quando criança ou adolescente pelos mais 

diferentes motivos, e pensar nos desafios que esses alunos enfrentam ao serem julgados 

pela sociedade e, inclusive, pelo próprio poder público como um “mal” do sistema 

regular de ensino, chegando a ser entendido mais como produto da miséria social do que 

uma consequência do desenvolvimento. Infelizmente essa concepção de EJA ainda 

persiste em nossa sociedade. 

Foi na V Conferência Internacional, de acordo com Di Pierro (2005), que se 

firmou o conceito sobre o que seria a Educação de Jovens e Adultos, conceito este que 

se tornou uma referência para EJA, pois, naquele momento foi aprovada a Declaração 

de Hamburgo, que definiu em seu terceiro artigo:  
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Por educação de adultos entende-se o conjunto de processos de 

aprendizagem, formal ou não, graças ao qual as pessoas consideradas adultas 

pela sociedade a que pertencem desenvolvem as suas capacidades, 

enriquecem os seus conhecimentos e melhoram as suas qualificações técnicas 

ou profissionais, ou as reorientam de modo a satisfazerem as suas próprias 

necessidades e as da sociedade. A educação de adultos compreende a 

educação formal e permanente, a educação não-formal e toda a gama de 

oportunidades de educação informal e ocasional existentes em uma sociedade 

educativa multicultural, em que são reconhecidas as abordagens teóricas e 

baseadas na prática (DI PIERRO, 2005, p. 17). 

 

Com isso, nota-se que o conceito de formação de adultos passa a comportar uma 

multiplicidade de processos formais e informais de aprendizagem, bem como de uma 

educação processual e continuada ao longo da vida. Contudo, Di Pierro (2005) ressalta 

que essa concepção ainda não foi ao todo assimilada, principalmente por professores e 

pela escola como um todo. O autor ainda menciona que a realidade observada em 

relação à EJA, existente nas escolas, não condiz com a concepção crítica de políticas de 

Educação de Jovens e Adultos e muito menos oferece condições materiais para que os 

educadores interessados desenvolvam um trabalho seguindo essa concepção.  

Por outro lado, existem ambientes educativos – que não somente as escolas – 

que apresentam concepções de EJA diferenciadas, contrapondo, inclusive, às políticas 

de EJA expressas por uma visão utilitarista, produtivista e compensatória. A exemplo 

disso, temos os movimentos sociais populares que têm procurado desconstruir essas 

concepções hegemônicas, propondo uma EJA que luta pela inclusão sociocultural de 

seus sujeitos. Em contramão, esses sujeitos da Educação de Jovens e Adultos sofrem 

influências da sociedade instituída, que acaba impregnando-lhes a concepção de que 

devem estudar para ser alguém na vida, ou para ter acesso a melhores condições no 

mercado de trabalho.  

Mesmo conhecendo a realidade colocada no mercado, de acordo com Oliveira 

(2007), a escola tem externado algumas crenças e concepções que acabam por acionar 

alguns desejos em relação à independência, sobretudo, econômica. Porém, a EJA tem 

tido um significado ímpar na vida de alguns de seus sujeitos, sendo vista como espaço 

de construção de saberes e realização pessoal, oportunidade a pais e mães de 

acompanhar o desenvolvimento dos filhos no ambiente escolar, um lugar de fuga da 

rotina do trabalho, um espaço que possibilita sonhos, brincadeiras e interação social, 

ambiente para a construção de fortes laços de amizade, ou seja, uma concepção de EJA 
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que vai além de seu sentido estritamente funcional (profissional/tecnicista), onde os 

aspectos sociais, emocionais, culturais e históricos também incidem valores. 

Compreendemos, até este ponto, que uma das características mais marcantes da 

EJA é a heterogeneidade de sujeitos, considerando sua história de vida, sua situação 

socioeconômica e cultural, o que torna essa modalidade de ensino um ambiente onde a 

diversidade seja algo que torne o processo educativo ainda mais instigante. Porém, isso 

requer maior dedicação do professor em meio a tamanha diversidade, buscando 

contemplar as especificidades dos sujeitos que procuram esse espaço. Os alunos da EJA, 

em sua grande maioria, ficam afastados do âmbito educacional por períodos e motivos 

variados, acarretando em uma série de dificuldades de aprendizagem ao se proporem 

retornar aos estudos. Esse afastamento acaba implicando, por vezes, na recorrente 

desistência desse aluno, pois ele se vê em um ambiente que não entende suas 

ansiedades, ou ainda pior, quando nem ele mesmo consegue expô-las. 

Cabe à Educação de Jovens e Adultos deixar claro que, independentemente da 

idade ou experiência de vida, ou até mesmo das condições que o sujeito se encontra, é 

possível desenvolver e construir conhecimentos, habilidades, competências e valores 

que ultrapassem os muros da escola e os levem ao reconhecimento de si e do outro 

como sujeito. 

 

Esse contexto coloca enormes desafios para a sociedade e, como não poderia 

deixar de ser, também para a educação escolar, responsável por criar 

condições para que todas as pessoas desenvolvam suas capacidades e 

aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de 

compreensão da realidade. Em decorrência, essas pessoas estarão preparadas 

para participar de relações sociais cada vez mais amplas e diversificadas, 

condições fundamentais para o exercício da cidadania. (FREITAS, apud 

RODRIGUES, 2006, p.169.)  

 

Emerge, nesse contexto, a necessidade de se ter, nessa modalidade de ensino, 

currículos mais flexíveis e adequados às experiências de vida do alunado, atendendo 

suas necessidades e perspectivas quanto à educação e os desafios encontrados no 

processo de aprendizagem, derivados dos mais diversos fatores. 

O atual contexto educacional da EJA, segundo os estudos de Soares (2002), é 

permeado por uma função reparadora, indo além de somente restaurar o direito negado 

– que é o direito a uma escola de qualidade – mas também reconhecer a igualdade 
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desses sujeitos enquanto cidadãos. Para o autor identificar os sujeitos não alfabetizados 

e não letrados enquanto cidadãos não é tarefa somente da escola, é também tarefa da 

própria sociedade como um todo, uma vez que todos têm a função de buscar uma 

sociedade menos desigual e mais justa. Soares (2002) afirma que, por mais que a escola 

possua limitações, ela, ainda, 

 

[...] possibilita um espaço democrático de conhecimentos e de postura que 

tende a assinalar um projeto de sociedade menos desigual. Questionar por si 

só, a virtude igualitária da educação escolar não é desconhecer o seu 

potencial. Ela pode auxiliar na eliminação das discriminações, e nesta 

medida, abrir espaço para outras modalidades mais amplas de liberdade. 

(SOARES, 2002, p. 36).  

 

O autor ainda salienta que a função reparadora da educação deve ser considerada 

como mecanismo de oportunidade para a presença de jovens e adultos na escola, e 

também uma alternativa, principalmente em função das características socioculturais 

destes sujeitos para os quais se espera uma efetiva atuação das políticas sociais.  

Com isso, torna-se nítido que a EJA e esse novo conceito que a orienta não 

correspondem àquele processo inicial de alfabetização, conforme salienta Soares (2002) 

ao afirmar que a EJA busca incentivar e formar leitores de livros constituídos por 

diversas linguagens visuais em relação às dimensões do trabalho e da cidadania, assim, 

essa modalidade de ensino se depara com sujeitos que possuem vasta experiência de 

vida e de trabalho. É por isso que a educação torna-se necessária para o exercício da 

cidadania na sociedade contemporânea que é caracterizada pelas grandes mudanças e 

inovações nos processos produtivos. Os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos 

têm a possibilidade de, por meio da EJA, atualizar os seus conhecimentos, desenvolver 

suas habilidades, realizar a troca de experiências e ter acesso a culturas e novos 

trabalhos:  

 

Esta tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos por toda a 

vida é a função permanente da EJA que pode se chamar de qualificadora. 

Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base 

o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de 

adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Mais do 

que nunca, ela é um apelo para a educação permanente e criação de uma 

sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade e a 

diversidade. (SOARES, 2002, p. 41). 
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Para o autor, os termos “jovens” e “adultos”, pensando em uma concepção 

ampliada, denotam que em todas as idades e em todas as épocas da vida humana, há a 

possibilidade de formar, desenvolver e construir conhecimentos, habilidades, 

competências e valores que ultrapassem os espaços da escolarização formal e 

“conduzam à realização de si e ao reconhecimento do outro como sujeito.” (2002, p. 

43). 

 

O LIVRO DIDÁTICO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A história do livro didático no Brasil está associada diretamente à política 

governamental em relação ao livro didático. Por mais que não haja trabalhos 

desenvolvidos acerca de pesquisas sobre a história do livro didático da EJA, por meio 

da história do livro didático de uma forma mais genérica, podemos chegar ao contexto 

da história do livro didático utilizado na EJA. A leitura do trabalho de Witzel (2002) 

elucida como esse percurso histórico pode ser feito, onde o autor afirma que só é 

possível discorrer sobre a história do livro didático se o fizermos com base na 

consideração de sua política governamental. 

Segundo observa Witzel (2002), a partir do ano de 1937, ocorreram 

significativas mudanças no processo de edição e circulação de livros didáticos, devido o 

fato da criação do Instituto Nacional do Livro Didático, precursor do atual Plano 

Nacional do Livro Didático - PNLD, órgão subordinado ao Ministério da Educação. 

Nesse período, consagrou-se o emprego do termo livro didático “entendido até os dias 

de hoje como sendo, basicamente, o livro adotado na escola, destinado ao ensino, cuja 

proposta deve obedecer aos programas curriculares escolares.” (WITZEL, 2002, p. 17). 

Apesar das várias inovações no campo da tecnologia aplicada ao ensino, o livro 

didático da EJA continua sendo, ainda, o instrumento pedagógico mais utilizado em sala 

de aula. Havendo, com isso, uma necessidade de se (re)pensar o livro didático (LD) na 

prática pedagógica, e também como ele influencia no processo de ensino/aprendizagem 

nessa modalidade de ensino. 

 É sabido que o livro didático vem assumindo, no decorrer da história, formas e 

abordagens diferentes, que variam desde sua estrutura – evoluiu desde um simples 
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aglomerado de folhas que registrava a história oral, por meio de textos escritos à mão, 

até o que conhecemos hoje – até sua diagramação e organização, ou seja, todos os 

elementos que compõem sua edição.  

Cabe aqui ressaltar que o livro didático sempre esteve presente no espaço 

escolar, e é neste lugar que suas abordagens evoluíram de maneira significativa, 

partindo de um instrumento de treino da leitura e de propagação de conhecimentos nas 

diversas áreas, até chegar ao formato que apresentava, além de textos, propostas de 

atividades, momento que passou a assumir o papel de LD no processo 

ensino/aprendizagem. 

Ao se tratar de pesquisas sobre a EJA, a temática “livros didáticos produzidos 

exclusivamente para a EJA”, primeiramente, foi discutida pelos estudos realizados por 

Beisiegel (1974; 2004) e Paiva (1987), os quais apresentam a relevância dos materiais 

didáticos como um dos elementos fundamentais da atuação do professor, do poder 

público, dos movimentos de educação popular ou de outros setores sociais, entre os 

anos 1940 e 1970. Em suas análises emerge a caracterização da diversidade de materiais 

didáticos produzidos para atender à EJA, sejam eles impressos ou audiovisuais, 

elaborados pelos mais diferentes tipos de instituições, trazendo em seu teor conteúdos 

marcados por diversas ideologias. 

Nos últimos anos, essa temática tem atraído o interesse de outros campos de 

investigação, sobretudo, aquelas ligadas aos estudos sobre o livro didático, apontando, 

de acordo com Mello (2013), “um duplo deslocamento dos referenciais de análise do 

material didático destinado a EJA”, ocorrendo, segundo o autor: 

 

Primeiro, do próprio objeto de investigação dos estudiosos, que deixa de ser 

apenas os materiais oriundos dos movimentos que adotam referenciais da 

Educação Popular, para também focalizar materiais provenientes do mercado 

editorial. Segundo, do exame dos conteúdos, pois se desloca a discussão 

apenas dos aspectos relacionados ao método e à concepção política das obras, 

para perscrutar as relações entre esses conteúdos, seus embasamentos e os 

processos técnicos de sua produção. (MELLO, 2013, p. 103). 

 

Essa afirmação nos possibilitar entender que os deslocamentos citados por Mello 

(2013) proporcionaram novos olhares sobre os materiais didáticos produzidos para 

serem usados em turmas da EJA. Como exemplo desses novos olhares de investigação, 

temos o estudo de Takeuchi (2005), que escolheu os livros didáticos produzidos por 
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editoras comerciais para a EJA como objeto de análise. 

Nesses estudos, Takeuchi (2005) analisa duas coleções didáticas, produzidas por 

grandes editoras paulistas, buscando confrontar os dispositivos editoriais do material 

destinado a EJA em relação aos livros didáticos de maior importância comercial, 

produzidos por essas mesmas editoras para a Educação Básica. Orientado pela 

abordagem da materialidade da obra didática, como perspectiva analítica, o pesquisador, 

dedica-se a analisar, principalmente, as diferenças entre os públicos aos quais esses 

livros são destinados.  

A partir desses estudos, Takeuchi (2005) desvela que os livros didáticos 

destinados à EJA, na verdade são reorganizações de materiais destinados ao ensino 

regular, seja por meio de projeto gráfico, quantidade de páginas e até a qualidade do 

papel, os quais impactam no resultado final do material, revelando propostas que não se 

caracterizam como originalmente apensadas e elaboradas para o público adulto, se 

tornando uma mera adaptação. 

Ao pensarmos sobre o cenário da EJA e, consequentemente, do perfil do alunado 

que a compõe, deparamo-nos com sujeitos de diversas faixas etárias e com diferentes 

histórias de vida. Os jovens, adultos e idosos, que constituem esse alunado heterogêneo 

– do ponto de vista social e econômico –, são delimitados não somente pela idade, mas 

por ser um conjunto de indivíduos distintos entre si, com especificidades próprias, 

inseridos na diversidade de grupos geracionais e culturais diferentes, presentes na 

sociedade atual.  

A heterogeneidade que constitui o alunado da EJA é consequência de 

aprendizagem e experiências em diferentes contextos sociais, com seus conceitos, 

crenças, valores, atitudes e procedimentos construindo processos diferenciados de 

aprendizagem, conhecimentos e formas de pensamento. Logo, pensar o ensino na EJA é 

permear entre o ensino e a aprendizagem, perfazendo uma troca mútua entre professor e 

alunado, devido à bagagem que cada um destes traz de suas vivências e práticas 

socioculturais. 

Ao relermos Takeuchi (2005), notamos o porquê da heterogeneidade deste 

alunado não ser considerada no livro didático da EJA: 

 

A análise das duas coleções de EJA das duas únicas Editoras que 
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apresentavam esse produto no período do desenvolvimento deste trabalho 

mostrou que elas foram elaboradas a partir de materiais pré-existentes, 

configurando-se como um subproduto. (TAKEUCHI, 2005, p. 157). 

 

Assim, o LD utilizado na EJA deve ser um instrumento que requer um olhar 

diferenciado em seu uso, pois pode estar muito distante da realidade dos alunos, 

tornando o processo ensino/aprendizagem improdutivo, sobretudo, por não considerar 

os atores envolvidos no processo, distanciando, assim, o ensino escolar da vida diária 

desse alunado, que, por sua posição sujeito, já leva para o ambiente escolar uma 

bagagem linguística e sociocultural muito grande, necessitando apenas aprimorá-la, 

trabalhando e valorizando as diversidades ali encontradas. 

Outro aspecto relevante a ser observado refere-se ao caráter autoritário do LD, 

que acaba por fortalecer o processo de legitimação pelo qual ele passa, autoritarismo 

esse que, de acordo com Soares (2002) confere ao LD poder para fazer uma “seleção” 

naturalizada dos conteúdos, ou seja, selecionar conteúdos a serem transmitidos. Esses 

conteúdos selecionados são determinados como sendo “os mais importantes” para o 

ensino de determinada disciplina, contribuindo para revesti-los de uma naturalidade que 

se estende ao senso comum.  

Uma análise crítica desse saber, naturalmente selecionado, nos leva a perceber 

que, ao eleger certos conteúdos em detrimento de outros, os envolvidos no processo de 

produção do LD estabelecem um saber hierarquizado, correlacionando a 

interdependência entre os conteúdos de uma unidade para a outra. Assim, o LD acaba 

por definir qual a ordem que o ensino deve seguir.  

Não obstante, o LD, nesta perspectiva, ainda define o que pode e o que não pode 

ser dito, e, ao realizar a seleção, ele funciona como um panóptico foucaultiano 

(FOUCAULT, 2000 [1975]), delimitando a liberdade dos atores da sala de aula, 

vigiando suas ações e ditando regras e verdades ilusórias a fim de conduzir os alunos à 

liberdade e à autonomia (CORACINI, 2011). Esse aspecto disciplinar do LD, 

implementado por meio de exercícios de repetição e pelo guiar passo-a-passo, por 

exemplo, é ponto fulcral para a compreensão da construção das identidades pelo LD que 

abordaremos ao longo da explanação das teorias e da análise. 

 

O MANUAL DO PROFESSOR DO LIVRO DIDÁTICO DA EDUCAÇÃO DE 
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JOVENS E ADULTOS 

Pensar sobre as condições de produção do manual do professor do livro didático 

da EJA é, antes de tudo, pensar nas condições de produção do próprio livro didático, 

uma vez que a produção desses manuais está intimamente direcionada às obras 

didáticas, que por sua vez, estão diretamente associadas à ação do governo. Em outras 

palavras, a história do livro didático no Brasil está diretamente relacionada às políticas 

governamentais. Por mais que não seja o objetivo de nosso trabalho proceder a uma 

historiografia do livro didático, faz-se necessário elencar alguns pontos históricos 

buscando melhor compreender a produção dessas obras, e, consequentemente, dos 

manuais do professor. 

No trajeto do controle governamental sobre a produção didática, até chegar ao 

atual PNLD, há a criação e extinção de diversos órgãos e programas subordinados ao 

Ministério da Educação. Percurso esse que viabiliza a compreensão das regras de 

formação que possibilitaram a emergência do manual do professor.  

O manual do professor, de acordo com Bunzen e Rojo (2005), toma tal formato a 

partir dos anos de 1970, quando ocorre a democratização da escola e consequente 

aumento do número de alunos, surgindo assim a necessidade de aumentar o quadro de 

professores. Enquanto a academia não conseguia suprir a essa nova demanda de 

profissionais qualificados, emerge-se um cenário que, em nossa perspectiva, colabora a 

compreender o espaço que o livro didático e seu manual ocupam nas salas de aula até os 

dias de hoje.  

Os autores ainda salientam a existência de dois pontos a serem observados nesse 

cenário, que foram criados para suprir a necessidade daquele momento, em que o 

primeiro se tratavam dos professores já atuantes nas escolas, notadamente as públicas, 

assumindo uma carga horária expandida; já o segundo, trata-se de profissionais de 

outras áreas, sem o devido preparo, sendo nomeados professores. 

Nos percalços desse contexto de democratização do ensino público que, segundo 

Batista (2004), torna-se necessário, para a utilização adequada do livro didático, a 

elaboração de um manual que apresente orientações práticas do trabalho do professor, 

manual este que assume a função de organizar a atividade docente, em que “sua 

sequência [do manual do professor] torna-se a sequência das aulas e sua realização 

passa a marcar o tempo escolar. [...] é um livro, mas é também o caderno de exercícios, 
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a voz do professor, o planejamento, a progressão das aulas”. (BATISTA, 2004, p. 58).  

A centralidade que o manual do professor ocupa na elaboração de um livro 

didático, pelo menos daqueles a serem comprados pelo governo (hoje, é oficial), já que 

se trata de uma voz autorizada (a voz da equipe autoral) que se dirige diretamente ao 

sujeito professor, que precisa de orientação sobre como aquele livro didático deve ser 

utilizado e, consequentemente, sobre como deve ser desenvolvido o trabalho docente 

que utiliza determinado livro didático. Essa centralidade chega a ser requisito básico 

para que uma obra figure no Guia de Livros Didáticos do PNLD, o qual fica bastante 

claro no guia de 2008: 

 

O Manual do Professor é uma peça chave para o bom uso do Livro Didático. 

Um manual adequado deve ao menos explicitar a proposta didático-

pedagógica que apresenta, descrever a organização interna da obra e orientar 

o docente em relação ao seu manejo. É desejável, ainda, que explicite seus 

fundamentos teóricos e que indique e discuta, no caso de exercícios e 

atividades, as respostas esperadas. É com um bom Manual do Professor, 

portanto, que o LD cumpre mais adequadamente sua função de formação 

pedagógica específica [...]. (BRASIL, 2007, grifos nossos). 

 

Temos no trecho anterior a importância que um programa do governo, tido como 

principal consumidor de obras didáticas, dá ao fato de um livro didático apresentar um 

manual destinado ao professor, chegando a atribuir a este a responsabilidade de teorizar 

a prática docente, apresentando-lhes as perspectivas teórico-metodológicas subjacentes 

às questões presentes nos livro didático. E ainda, salienta que o professor necessita da 

ajuda do manual no que concerne ao manejo do próprio livro e, consequentemente, à 

elaboração e ao desenvolvimento de suas aulas, ou seja, um professor, cuja ação 

pedagógica não é autônoma, mas dependente de um outro que tem a detenção do saber. 

Assim, entendemos a ligação direta e estrita entre livro didático, manual do professor e 

governo. 

 

CONCLUSÃO 

A partir do que foi proposto até este ponto, cabe-nos entender que o manual do 

professor que integra o livro didático destinado à Educação de Jovens e Adultos possui, 

em seu teor, discursos que (des)constroem sentidos ideológicos do governo sobre essa 

modalidade de ensino, os professores que ali trabalham e seu alunado. 
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O atual contexto educacional da EJA é permeado por uma função reparadora, 

indo além de somente restaurar o direito negado de uma escola de qualidade, mas 

também reconhecer a igualdade desses sujeitos enquanto cidadãos.  

Esses sujeitos não alfabetizados e não letrados enquanto cidadãos deixam de ser 

responsabilidade somente da escola enquanto instituição, passando a ser 

responsabilidade da própria sociedade como um todo, uma vez que todos têm a função 

de buscar uma sociedade menos desigual e mais justa. 

Assim, torna-se nítido que a EJA e esse novo conceito que a orienta buscam 

incentivar e formar leitores de livros constituídos por diversas linguagens visuais em 

relação às dimensões do trabalho e da cidadania, assim, essa modalidade de ensino se 

depara com sujeitos que possuem vasta experiência de vida e de trabalho. É por isso que 

a educação torna-se necessária para o exercício da cidadania na sociedade 

contemporânea que é caracterizada pelas grandes mudanças e inovações nos processos 

produtivos.  

Esse alunado, formado por adolescentes, jovens, adultos e idosos, tem a 

possibilidade de, por meio da EJA, atualizar os seus conhecimentos, desenvolver suas 

habilidades, realizar a troca de experiências e ter acesso a culturas e novos trabalhos. 
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CAPÍTULO 75 

 

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM CONTEXTOS 
DE MUDANÇAS LINGUÍSTICAS 

 

Célia Márcia Gonçalves Nunes Lôbo 

 
RESUMO: Este trabalho desenvolve reflexões acerca do processo de 

ensino de Língua Portuguesa diante de mudanças linguísticas com 

base nas discussões realizadas por autores que abordam sobre a 

sociolinguística educacional, no que diz respeito ao ensino e à 

aprendizagem de línguas em situações sociolinguisticamente 

complexas. Nesse sentido, as análises aqui presentes estão 

relacionadas ao ensino de línguas, às concepções de língua e 

linguagem e à língua como prática social. O objetivo é tomar o 

Funcionalismo como um dos meios de fornecer um modelo de 

descrição do processo que envolve as línguas que é a mudança 

linguística e abordar a discussão mediante a exposição de alguns 

estudos de casos de gramaticalização. 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, estabeleço uma relação entre princípios da Sociolinguística 

Educacional e aspectos teóricos do Funcionalismo com vista à aplicação desses 

conhecimentos no ensino de Língua Portuguesa, doravante LP.  

Sabe-se que as aulas de LP são, em grande maioria, instauradas pela gramática 

normativa, não considerando diversas mudanças/variações linguísticas originadas do uso, 

tais como casos de gramaticalizações, regionalismos, entre outros. O professor, muitas 

vezes, deixa de lado o ensino de tais mudanças e os alunos permanecem confusos ao se 

deparar com usos linguísticos “incompatíveis” com o que aprendem na escola.  

Penso que o professor, atento à necessidade de aprimorar seus conhecimentos 

diante de tais ocorrências linguísticas, poderia buscar apontar e descrever o processo de 

variação/mudança linguística e os resultados poderiam ser adotados como conteúdo de 

ensino nas aulas de língua portuguesa. Assim, podemos afirmar que o ensino de LP pode 

se apoiar nos resultados de estudos da língua sob o fundamento do funcionalismo, sendo 

uma ferramenta importante ao professor no ensino das variações de determinados termos 

linguísticos. Pensando nisso, esse artigo visa propiciar reflexões a respeito do ensino de 

língua portuguesa em contextos sociolinguisticamente complexos de mudanças 

linguísticas. 

É possível perceber uma simetria epistemológica entre a Sociolinguística e o 

Funcionalismo e considero que, juntas, ambas possam colaborar significativamente no 

desenvolvimento de reflexões acerca do ensino de LP e, quiçá, gerar mudanças nesse 

processo. Nesse artigo, contudo, darei maior ênfase nos aspectos relacionados ao 

Funcionalismo linguístico para abordar o ensino de Língua Portuguesa. 

Para desenvolver a discussão que se propõe, apresento a seguir uma seção teórica 

que disserta acerca do Funcionalismo e da Sociolinguística, bem como sua vertente 

aplicada à educação, que é a Sociolinguística Educacional, a fim de esclarecer melhor a 

importância desses aspectos teóricos para o ensino de língua portuguesa. Mais adiante, 

apresento outra seção em que exponho alguns exemplos de usos linguísticos, 

especificamente, casos de gramaticalização, em que evidencio mudanças categorias e 

semânticas sofridas pelo verbo “querer” e pelos advérbios “fora” e “mal”, no intuito de 

fornecer um modelo de análise que pode ser realizado com os alunos em sala de aula, 

demonstrando o caráter dinâmico e fluido que a língua possui. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE SOCIOLINGUÍSTICA E 

FUNCIONALISMO 

 

A Sociolinguística Variacionista visa o estudo de variações e mudanças 

linguísticas decorrentes da produção real, no contexto social de uma comunidade de fala, 

buscando compreender como ocorrem as mudanças nos sistemas linguísticos e como tais 

alterações relacionam-se a processos sincrônicos variáveis nos quais fatores linguísticos 

e sociais estão estritamente interligados (WEINREICH; LABOV; HERZOG [1968] 

2006). Isto quer dizer que a Sociolinguística tem como objetivo descrever e explicar o 

processo de variação/mudança, mediante o exame de fatores sociais/extralinguísticos, tais 

como classe social, sexo/gênero, faixa etária, escolaridade entre outros, e fatores 

linguísticos (variantes internas à língua), na tentativa de identificar a influência exercida 

por determinados fatores na escolha de uma ou de outra variante, apontando 

sistematicidades e regulações não categóricas. 

Nesse sentido, a língua é concebida pelos sociolinguístas como propriedade social 

(e não individual) e como um sistema dotado de “heterogeneidade sistemática”, 

contrapondo à visão estruturalista da língua como um sistema sincronicamente 

homogêneo, unitário e autônomo. 

Como uma ramificação da Sociolinguística, há a Sociolinguística Educacional 

cujo objetivo é aplicar os conceitos sociolinguísticos em sala de aula (BORTONI-

RICARDO, 2004, 2005). Esta vem ao encontro da necessidade de se desenvolver uma 

“pedagogia da variação” (FARACO, 2007), isto é, que leve em consideração as 

variedades linguísticas que os alunos trazem de seus convívios sociais extraclasse para o 

ambiente escolar, legitimando tais variedades e, simultaneamente, ensinando a variedade 

culta da língua, no intuito de ampliar a competência linguística desses alunos. A 

Sociolinguística Educacional possibilita ferramentas teóricas para lidar com os casos de 

mudança/variação linguística em contextos educacionais. De acordo com Sgarbi e 

Roncália (2009, p. 2-3): 

 

[...] trabalhar a língua em sala de aula nas veredas da teoria sociolinguística é 

mostrar aos alunos, entre outras questões, os discursos variados que circulam 

socialmente e suas respectivas valorações, além, ainda de fazer com que 

percebam os casos de variação, não como “erros”, mas como “diferenças” 

comuns a toda língua falada. Sendo a linguagem uma atividade humana, 

histórica e social, [...] nada mais natural que colocar em prática a análise e a 

reflexão sobre a língua e suas variações correntes no dia-a-dia. Esse trabalho 

implica atividades de leitura reflexiva, as quais conduzam o aluno a perceber, 
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entender e posicionar-se ante a variação que envolve e compõe a língua, língua 

essa que não está separada do aluno, mas que faz parte dele, do seu dia a dia, 

seja na própria sala de aula ou qualquer outro domínio social.   

 

Sugere-se com isso, romper com o pensamento abissal da existência de duas 

linhas radicais da realidade, tal como sugere Santos (2007), em que de um lado há o que 

é válido e de outro o que não é legitimado. Esse abismo não permite a coabitação, por 

exemplo, do ensino da língua dita culta e da língua falada. 

Por sua vez, a corrente linguística funcionalista, ou Funcionalismo Linguístico, 

preocupa-se em analisar o emprego da linguagem em uso e em explicar as regularidades 

observadas na interação da língua, considerando as condições discursivas que motivam a 

realização dos fatos da língua. Portanto, compreende que as transformações das formas 

linguísticas na sociedade não se limitam a aspectos formais (embora se interesse pela 

estrutura gramatical), mas sobretudo, ao uso da língua nas práticas sociais. O 

Funcionalismo defende a noção de que a estrutura das línguas é determinada por suas 

funções. Conforme explicação de Gonçalves, Lima Hernandes e Casseb Galvão (2007, p. 

179-180): 

 

Num sentido amplo, função diz respeito ao papel da linguagem na vida dos 

indivíduos; há uma ideia de universalidade e variabilidade (Neves, 1997). E a 

concepção de língua envolvida é a de atividade social, que não existe por si 

mesma, mas em virtude do uso para fim de interação entre os seres humanos. 

Assim, as estruturas linguísticas expressam funções, e cada função é um 

diferente modo de significação. Logo, a organização interna das línguas é 

funcional, a organização sistêmica é função das necessidades comunicativas, e 

a língua (e a gramática, a sintaxe) não pode ser ensinada como um sistema 

autônomo, não dinâmico, como se tem observado ao longo da história do 

ensino de língua portuguesa no Brasil, que vem privilegiando a tradição 

gramatical normativa, uma visão estática da língua. 

 

Tal como citado, a linguagem, na vertente funcionalista, é concebida como um 

instrumento de interação social que reflete as necessidades comunicativas do falante e, 

por isso, é flexível e sujeita a sofrer pressões constantes de uso. De igual modo, a 

gramática é compreendida como dinâmica e em frequente mudança. 

Diante do exposto, podemos afirmar que tanto Sociolinguística, quanto 

Funcionalismo, interessam-se pelas variações/mudanças decorrentes do uso da língua. Ao 

que pode ser visto, as concepções de língua intrínsecas a esses dois âmbitos de estudo se 

coadunam e permite uma aproximação epistemológica proveitosa para pesquisas cujos 

objetivos sejam explicar fenômenos referentes à variação e à mudança linguísticas. 

Embora se assemelhem bastante, faz-se necessário, nesse momento, distinguir os 
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conceitos de variação e mudança linguística que são recorrentes em estudos 

sociolinguísticos e funcionalistas e que influem no entendimento de pontos convergentes 

na abordagem de determinados fatores nesta e naquela área. 

Grosso modo, pode-se dizer que enquanto a variação está relacionada ao nível 

sincrônico dos usos linguísticos, a mudança relaciona-se ao nível diacrônico. Embora, 

vale ressaltar, a variação sincrônica pode, em muitos casos, ser um reflexo da mudança 

diacrônica, conforme explicitado por Labov (1994).  

A mudança linguística decorre da existência, inicialmente, de um período de 

variação, ainda que nem toda variação implique em mudança. A mudança não ocorre de 

forma instantânea, nem uniforme, ou seja, necessariamente, há a presença de duas ou mais 

formas concorrendo durante um tempo, o que implica dizer que a mudança presume a 

existência de um período de variação (FREITAG, 2003). Segundo Galvão e Nascimento 

(2008, p. 359), “[a]s mudanças linguísticas começam quando a generalização de uma 

determinada variante num determinado subgrupo da comunidade de fala assume uma 

certa direção e adquire o caráter de diferenciação ordenada”. 

A gramaticalização é um tipo especial de mudança que ocorre quando um item 

lexical/construção se torna um item gramatical ou quando itens gramaticais se tornam 

ainda mais gramaticais, podendo mudar de categoria sintática, receber propriedades 

funcionais na sentença, adquirir alterações semânticas e fonológicas (HOPPER, 1991). 

Diferentemente dos fenômenos de mudança reconhecidos por Labov (1994), na 

gramaticalização as variáveis são tidas como co-ocorrentes e não concorrentes nos 

sistemas linguísticos, isto é, entende-se que, no âmbito de uma comunidade de fala, é 

possível vislumbrar a convivência de novos usos com formas antigas, apreendendo modos 

diferentes de o falante dizer o mesmo. 

Nas seções seguintes, apresento mais considerações acerca da gramaticalização e 

sugiro algumas análises para se trabalhar a questão da gramaticalização no ensino de LP. 

 

GRAMATICALIZAÇÃO E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Como já discutimos na seção anterior, as variações e mudanças que as formas 

linguísticas sofrem são decorrentes do uso pelos falantes, e com a gramaticalização não é 

diferente. Desse modo, torna-se bastante pertinente ensinar sobre esse fenômeno pelo 

qual muitos termos e estruturas linguísticas têm passado, pois esse estudo proporciona ao 

aluno romper com uma visão de ensino categórica da gramática em que, muitas vezes, o 
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aluno é motivado a apenas memorizar regras, e lhe dá liberdade para questionar e refletir 

sobre essa gramática que ele usa nas mais diversas situações de comunicação. 

Considerando que, geralmente, os professores se apoiam em manuais didáticos 

para desenvolverem suas aulas e, raramente, encontram aparato teórico acerca da 

gramaticalização nesses manuais (GONÇALVES, LIMA HERNANDES, CASSEB 

GALVÃO, 2007; FREIRE, 2011), abordar esse processo em sala de aula requer do 

professor buscar outras fontes de conhecimento teórico para embasar seu ensinamento, 

portanto, ensinar gramaticalização conclama o professor a aliar o ensino à pesquisa. 

Ao buscar subsídio para aplicação desse conteúdo em sala de aula, o professor 

pode se deparar com outra deficiência: as gramáticas, por muitas vezes, abordam o tema 

de modo confuso ou sem a devida importância (FREIRE, 2011). Nesse sentido, 

Gonçalves, Lima Hernandes e Casseb Galvão (2007, p. 181) recomendam que: 

 

Um ensino de língua portuguesa que visa ao desenvolvimento da competência 

comunicativa deve incluir, de forma equilibrada e uniforme, um duplo 

direcionamento: a partir da forma para a função e da função para a forma, 

direcionamento especialmente visível em estudos de gramaticalização, os 

quais revelam que a língua é funcional e também dinâmica, a despeito da 

instabilidade entre estrutura e função. O trato inadequado das idiossincrasias 

torna a gramática da língua, aos olhos dos estudantes, caótica. 

 

Tendo em vista as limitações apresentadas pelos manuais didáticos e até mesmo 

pelas gramáticas, contata-se que aumenta a responsabilidade do professor como 

coprodutor de saberes. O modo como o professor concebe a linguagem vai influenciar 

diretamente no ensino da língua realizado por ele, logo, pode-se afirmar que as práticas 

do professor em sala de aula é que vão validar quais são as concepções de linguagem, 

gramática e ensino que ele possui. 

 

CASOS DE GRAMATICALIZAÇÃO 

 

O processo de gramaticalização pode ser analisado a partir das perspectivas: a) 

diacrônica, que investiga a origem das formas gramaticais, descrevendo os caminhos que 

essa forma percorre durante o processo de mudança; b) sincrônica, na qual é possível 

investigar os usos linguísticos do ponto de vista dos padrões fluidos da linguagem, dentro 

de um determinado recorte de tempo; e c) pancrônica, que é a combinação das duas 

perspectivas anteriores. Para compreender a gramaticalização o ideal é que a pesquisa 

combine os vieses sincrônico e diacrônico.  
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Entretanto, a depender do objetivo do professor, ele poderá definir o que é mais 

plausível demonstrar aos seus alunos acerca dos casos que pretende explicar. Alguns 

casos de gramaticalização vão, necessariamente, exigir que o professor realize 

explicações retomando o processo diacrônico responsável pelas mudanças pelas quais o 

termo/construção passaram, a fim de que o aluno compreenda como e porque há 

gramaticalização naquele uso, como é o caso, por exemplo, do pronome de tratamento 

você (Vossa mercê > vossamecê > vossemecê > vosmecê > você e, em certos contextos, 

ocê ou cê, cf. MARTELOTTA e CEZARIO, 2011). Em outros casos, embora, seja de 

grande importância, essa explicação diacrônica poderá ser dispensada e o professor pode 

realizar explanações apenas a nível sincrônico, mostrando as diferentes funções sintáticas 

e semânticas assumidas pelo item/construção em diversos contextos de interação 

comunicativa. 

A seguir, apresento três exemplos de itens gramaticalizados. Esses casos foram 

selecionados a partir de um levantamento bibliográfico de pesquisas realizadas acerca do 

assunto. Os casos que se seguem são as mudanças categorias evidenciadas pelo advérbio 

fora (SPAZIANI, 2008), pelo verbo querer (MARTELOTTA e CEZARIO, 2011), e pelo 

advérbio mal (SILVA E SILVA, 2001). 

O estudo que se segue, parte da análise de alguns trechos de textos em que 

aparecem os usos gramaticalizados dos itens citados anteriormente, nas seções 

introdutórias desse artigo. Nas análises, são consideradas a polissemia dos termos em 

questão e a função desenvolvida no texto. Comecemos pela análise da gramaticalização 

do item linguístico “fora”: 

 

(1) Carnaval fora de época tem início mantido 

 

O início do Fortal, o Carnaval fora1 de época de Fortaleza, não foi adiado 

por causa da greve das polícias Militar e Civil do Ceará, mas o público ficou 

reduzido. Às 19h, o primeiro trio elétrico saiu com cerca de cem foliões. O 

comando da PM garantiu que cerca de 2.000 policiais farão a segurança do 

evento, que vai até domingo.  

Mesmo que o esquema da PM não dê certo, a empresa organizadora do 

Fortal, a Click Promoções, considera que os seguranças particulares 

contratados pelos 15 blocos, mil para cada agremiação, são suficientes para 

garantir a segurança de quem está dentro dos cordões de isolamento. Para a 

população que fica do lado de fora2 dos blocos, o coronel Afrânio Carvalho, 

relações-públicas do Comando da PM, disse que o policiamento na avenida 

Beira Mar seria normal. Segundo ele, pode haver uma diminuição do 

número de policiais previsto para a "operação Fortal".  
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Aleteia Patrícia, Agência Folha.  

Fortaleza, 19971 

 

O exemplo (1) possibilita-nos demonstrar pelo menos dois usos distintos do item 

“fora”. Primeiramente, o item aparece precedido de preposição (“Carnaval fora de 

época”), sinalizando a presença de uma exclusão, mas ainda com a função 

subcategorizada de expressão adverbial de cunho temporal. Mais adiante, apresenta-se 

com sua função prototípica de advérbio de lugar (“lado de fora dos blocos”), que 

estabelece oposição entre interior/exterior e manifesta uma categoria espacial externa. 

Spaziani (2008) sinaliza ainda mais três padrões funcionais identificados em sua 

pesquisa sobre o item “fora”:   

 

a) Fora integrado a um sintagma preposicionado de caráter adverbial 

intensificador, tomando por escopo o advérbio que o antecede, sendo que seu 

antecedente é um advérbio dêitico. Exemplo: “Eu saía por esse canal, (“eu”) 

ia pescar lá em cima com um colega, no domingo, ou lá para fora- (est) mas 

a pescaria é uma coisa muito incerta, não é? (Peul- c-3)” (SPAZIANI, 2008, 

p. 67). 

b) Fora recategorizado como preposição quando anteposto a um sintagma 

nominal, parafraseado por exceto. Exemplo: O horário de verão deixa a gente 

um pouco confuso, fora isso não tenho nada contra ele. 

c) Fora sucedido pela palavra que constituindo uma locução aparentemente 

conjuntiva. Nesse caso, considerado o uso mais inovador, trata-se de um 

operador argumentativo sinalizador de mais um argumento, em que 

desfocaliza-se a informação anterior e focaliza uma nova informação. 

Exemplo: Não sei se ela vai gostar da sobremesa, fora que morango nem é 

uma de suas frutas preferidas. 

 

Agora, analisemos o desenvolvimento do verbo pleno “querer” a um verbo 

auxiliar, expressando o aspecto proximativo, quando usado na perífrase formada por estar 

+ querer: GER + infinitivo. 

 

(2)  [...] foi quando ela começou a caminhar para o rio que ele decidiu não havia 

 
1 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc310712.htm>. Acesso em: 11 fev. 2015. 
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outro jeito, pois ou estava querendo ficar doente ou pretendia se jogar no 

rio para que a correnteza a levasse [...] (L. KIEHL. A Máscara, 2007, p. 

198-199)2. 

 

(3)  [...] Outra coisa, talvez eu demore para visitar vossas casinhas, pois o Gui 

está querendo ficar doente e vou me dedicar a cuidar dele, logo retornarei. 

Mas nem se preocupem, por aqui tá tudo em ordem!! :)3 

 

No excerto (2), o verbo “querer” se mostra em seu significado lexical original, 

relacionado à vontade. Para isso, requer um sujeito animado. Já no excerto (3), o verbo 

aparece com o significado proximativo (“estar prestes a ou à beira de”) ao invés de um 

verbo lexical de vontade. A utilização proximativa, contudo, não necessita de um sujeito 

animado. É possível usar essa mesma construção, com um sujeito inanimado, como em 

(4) (“minha unha”), ou com um sujeito nulo, como em (5): 

 

(4)  Depois de uma semana, minha unha está querendo cair. 

(5) Parece que está querendo chover. 

 

Por fim, vamos analisar a gramaticalização do item “mal”. Partindo do uso mais 

prototípico, atualmente, temos “mal” na posição de advérbio, como pode ser visto na 

seguinte tirinha, que ilustra o exemplo (6): 

 

 

 

 

 

(6) 

 

 
2 Disponível em <https://books.google.com.br>. Acesso em 11 fev. 2015. 
3 Disponível em < http://vilaclub.vilamulher.com.br/blog/outros/desanimou-levantate-e-busca-incentivo--

9-5743891-271623-pfi-daniehres.html>. Acesso em 12 fev. 2015. 
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Fonte: MARQUES, C. E. B. Diário do Bancário, jul. 2010
4 

 

Na pergunta feita pela personagem Mafalda, no terceiro quadrinho (“por que a 

humanidade funciona tão mal?”), o termo “mal” apresenta-se na posição pós verbal, 

modificando o verbo funcionar, ou seja, transmitindo a ideia de que a humanidade 

funciona de modo ruim. Se “mal” for colocado numa posição pré-verbal, configurará 

outro sentido e outra função, a qual Silva e Silva (2001) denomina como 

restrição/negação, como demonstrado na primeira ocorrência de “mal”, no trecho a 

seguir: 

 

(7)  Foi apenas uma promessa que eu mal1 sabia que um dia seria cumprida, a 

noite estava linda, um dia em que a lua iluminava mais que a luz do teatro 

municipal depois dos aplausos no fim da peça daquele sábado, que falava 

de amores mal2 resolvidos. 

Stéfano Avelino5 

 

Percebe-se, no exemplo (7), que nas duas ocorrências de “mal” não constatamos 

aquele valor qualitativo evidenciado no exemplo (6). O primeiro uso, nesse trecho de 

texto, assume um caráter enfático, tendendo a dar uma orientação mais argumentativa ao 

enunciado, pois restringe ou quase nega o fato de o narrador saber que um dia a promessa 

seria cumprida, corroborando uma noção de imperfeição ou irregularidade referente a 

ação verbal. Conforme Silva e Silva (2001, p. 39), “[n]estes contextos, mal passa a 

funcionar como um marcador de contraexpectativa no sentido de estar vinculado às 

expectativas do ouvinte”. Já no segundo uso de “mal”, notamos um valor prefixal, uma 

vez que modifica o particípio resolvidos, mantendo seu sentido de negação ou de modo 

ruim. 

Outro processo produtivo no uso de “mal” é a sua função como conjunção 

temporal: 

 

(8)  Mal saiu da penitenciária e o apenado Valdemar da Costa Neto, o chefão do 

Partido da República, já articula um nome para o Ministério dos Transportes 

– reduto do seu PR – numa negociação que começou na cadeia. 

 

Por Vitor, Bahia em pauta, nov. 20146 

 
4 Disponível em: <https://carloseduardobmarques.wordpress.com/2010/07/20/qual-a-melhor-tirinha-da-

mafalda-parte-2/attachment/087/>. Acesso em: 12 fev. 2015. 
5 Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/frase/MTUyODY4NQ>. Acesso em: 11 fev. 2015. 
6 Disponível em: <http://bahiaempauta.com.br/?p=104189>. Acesso em: 13 fev. 2015. 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1279



 

 

 

Nesse caso, a conjunção ocupa uma posição fixa, deslocada para o início da 

oração, servindo como ligação entre um evento (sair da penitenciária) e outro (articular 

um nome), desempenhando, também, um papel mais argumentativo. 

Como foi dito antes, há muitos outros casos de mudanças linguísticas, 

semelhantes as que foram expostas aqui, em que seu ensino exigirá que o professor 

considere aspectos históricos e não apenas as ocorrências sincrônicas de usos, nesse caso, 

é interessante realizar atividades com os alunos utilizando-se de estratégias que 

possibilite-os entrar em contato com textos produzidos em séculos antigos, a fim de que 

possam perceber as transformações linguísticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Negar o ensino das mudanças/variações pelas quais a língua está suscetível a 

passar é negar também a concepção de que a língua é fluida e resulta da interação entre 

os sujeitos que dela fazem uso. 

 Os âmbitos de pesquisas da Sociolinguística e do Funcionalismo, portanto, 

tornam-se muito relevante para compreender o uso e o funcionamento da língua, uma vez 

que, ao buscar assimilar a língua a partir dos usos, dá-se a oportunidade ao professor e ao 

aluno de refletirem acerca da língua de modo pragmático. 

Diante do que foi apresentado nesse artigo, espera-se contribuir com a percepção 

de que o ensino de mudanças linguísticas, tal como a gramaticalização, não é algo 

complicado de se efetuar, desde que o professor reveja suas práticas de ensino e alie a 

pesquisa às suas aulas. 
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CAPÍTULO 76 

 

A CONDIÇÃO PÓS-MODERNA COMO IMPULSO 
CRIATIVO PARA A PRÁTICA ARTÍSTICA 
CONTEMPORÂNEA 

 

Emerson da Silva Massoli 

 
RESUMO: O seguinte capítulo de livro apresenta uma reflexão sobre a Pós-
Modernidade como impulso criativo para a prática artística contemporânea, 
articulada a pesquisa poética do autor. Nesse sentido no decorrer do texto 
são apresentados tópicos sobre o desenvolvimento histórico do período, 
como seu princípio, fatores que intensificaram sua ascensão e, 
principalmente, acerca da condição de vida pós-moderna e seus fenômenos 
de efemeridade, transitoriedade e instabilidade, motivações abordadas nos 
trabalhos artísticos, para isso fundamenta-se nos autores David Harvey 
(2008) e Zygmunt Bauman (2001); neste sentido são apresentados dois 
trabalhos desenvolvidos sob esse viés motivacional, descrevendo o processo 
de instauração de cada um deles, bem como seus aspectos formais, 
instaurados a partir da técnica de Origami e de imagens inspiradas no 
movimento artístico Op Art; são expostos também analogias desenvolvidas 
no decorrer da construção das obras, visando estabelecer uma articulação 
entre os objetos de estudos, presentes nos trabalhos plásticos, e o contexto 
motivacional desta prática artística. Por fim, é feita uma reflexão de caráter 
pessoal sobre a relação da vida com a prática artística, expressando as razões 
de possuir a Pós-Modernidade como impulso motivacional da prática artística 
contemporânea. 
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A ARTE CONTEMPORÂNEA ARTICULADA À PÓS-MODERNIDADE  

Vivemos em um contexto contemporâneo no qual todas as dimensões da vida em 

sociedade são instáveis, fugidias e efêmeras, modificando-se com frequência e, por 

conseguinte, afetando positiva e negativamente os sujeitos inseridos nessa narrativa. Em 

decorrência do desenvolvimento tecnológico, da globalização e principalmente da 

ascensão do sistema capitalista, emerge a Pós-Modernidade, fazendo com que 

presenciemos com frequência esses fenômenos de inconstâncias impostas pelas 

condições da vida pós-moderna. 

Desta forma, definimos a Pós-Modernidade como uma condição histórica, pela 

qual afeta simultaneamente todos os aspectos, sociais, culturais, econômicos e 

epistemológicos, desenvolvendo-se em grande parte do mundo. Levando em conta o 

significado da expressão “pós”, temos em mente que é algo posterior ou uma superação 

a outro episódio, nesse contexto, para alguns autores é a superação das concepções 

idealizadas na Modernidade; em contrapartida, outros pensadores, utilizando distintos 

termos, acreditam que seja uma continuação da Modernidade com algumas alterações na 

ideia clássica do projeto moderno. Além das particularidades em relação ao termo, 

existem outras relacionadas a pertinência do assunto ou princípio exato de surgimento do 

período, ocasionadas pela razão de estar presente na contemporaneidade, existindo uma 

dificuldade em relação ao afastamento necessário para o estudo, portanto, ocorrendo 

conflitos de pensamento entre os autores. 

É relevante destacar que seguiremos a linha de pensamento de que a Pós-

Modernidade não é uma superação ou contraposição à Modernidade, como indica o termo 

“pós”. Direcionaremos nosso pensamento na perspectiva da Pós-Modernidade ser uma 

continuação ou uma nova fase da Modernidade que estava em vigor ao seu surgimento; 

contudo, não há uma data ou período específico de quando a Pós-Modernidade entrou em 

atividade, o que só reforça a teoria de ser um novo estágio do período anterior. 

Nessa perspectiva o autor/artista desenvolve sua pesquisa possuindo como 

motivação para a prática artística os fenômenos da condição de vida pós-moderna, em 

especial, a instabilidade, a efemeridade e a transitoriedade. Tais questões presentes no 

cotidiano contemporâneo, servem como impulso criativo para o artista no decorrer da 

instauração dos trabalhos, permitindo uma reflexão pessoal, fundamentada no aporte 

teórico, sobre os aspectos de sua vivencia pessoal impostos pela Pós-Modernidade; assim, 

os trabalhos artísticos se constroem por meio de analogias que articulam os objetos de 
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estudos com esta motivação, permeando o processo híbrido, fio condutor da prática 

artística do autor. Contudo, os trabalhos desenvolvidos não visam representar o contexto 

Pós-Moderno, os fenômenos da condição de vida pós-moderna servem como impulso 

criativo para a prática artística desta pesquisa.   

Nesse sentido, nomeamos o processo híbrido utilizado na pesquisa de processo 

híbrido entre Crafts e tecnologias, no qual são articuladas tecnologias, técnicas e materiais 

analógicos e digitais, fundindo a tradicionalidade com a contemporaneidade, na 

perspectiva de valorização das singularidades próprias de cada tipo tecnológico. 

Objetivando hibridizar conhecimentos, temporalidade e espaços distintos, do físico ao 

virtual, tal processo surge da necessidade de acompanhar os avanços tecnológicos sem 

esquecer das tecnologias primordiais que possibilitaram o desenvolvimento das atuais; 

deste modo, a articulação de tecnologias ancestrais com as contemporâneas, propõe a 

visualização plástica e valorização da interdependência dos dois tipos tecnológicos, na 

perspectiva de investigação das limitações e da singularidade de cada um na concepção 

de uma nova informação híbrida.         

Na conceitualização do processo híbrido entre Crafts e tecnologias, levamos em 

conta a transdisciplinaridade e o interculturalismo presentes na arte contemporânea. 

Assim, os trabalhos desenvolvidos na pesquisa articulam a materialidade das dobraduras 

em papel, decorrentes da técnica de Origami, com imagens tanto analógicas quanto 

digitais, inspiradas no movimento artístico Op Art, sucedendo instalações artísticas que 

permeiam a materialidade e a virtualidade dos elementos compositivos.  

A utilização de elementos distintos - Origami e Op Art - parte do pressuposto de 

que as limitações estéticas, conceituais e limites artísticos seguiram até o Modernismo, 

tais como a originalidade e a pureza de técnicas e estilos; na Arte Contemporânea as 

perspectivas são renovadas, e a vinculação de informações diversas é coerente, levando 

em consideração a proliferação ilimitada de conhecimentos permitida na atualidade.  

Partiremos de uma formulação histórica sobre a Modernidade, para uma melhor 

compreensão do pós-moderno, e sobre o que a condição atual se contrapõe; na sequencia 

comentaremos sobre os trabalhos artísticos realizados sob o viés motivacional da Pós-

Modernidade, bem como as analogias construídas no decorrer da instauração das obras, 

que reforçavam, de forma pessoal, a conexão entre o fazer artístico e a condição de vida 

pós-moderna do autor/artista.   
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Para seguir com as reflexões sobre a Pós-Modernidade e a condição de vida que 

este período impõe sobre os sujeitos nele inseridos, são visitados, para argumentação, os 

estudos e pensamento de David Harvey (2008) e de Zygmunt Bauman (2001), além de 

outros autores secundários. Selecionamos esses dois autores principais, pois eles possuem 

uma linha de pensamento semelhante, em síntese, afirmam que a Pós-Modernidade é uma 

nova fase da Modernidade com algumas alterações que influenciaram no atual contexto, 

com destaque para o capitalismo.    

A contextualização histórica da Pós-Modernidade é pertinente de abordagem 

nesta pesquisa, levando em consideração que, no decorrer da investigação, serão 

apresentadas características e reflexões importantes sobre a condição pós-moderna, essas 

essenciais para a exploração da parte que envolve a prática artística, ocorrendo, assim, a 

articulação entre teoria e prática necessária em uma pesquisa no campo das Artes. A 

abordagem da temática é pertinente à contemporaneidade, apesar de ser difícil de ser 

discutida, levando em consideração que estamos inseridos no assunto, experienciando a 

condição pós-moderna e, sobretudo, por ela ser imaterial e imperceptível, na maioria das 

vezes, e quando assume uma forma material é tida por nós como algo rotineiro. Assim, 

não possuímos um distanciamento necessário para uma análise coerente e uma noção de 

quão complexo é o tema, estando interligado a todas as demais dimensões da vida; no 

entanto, o estudo de como se formou e opera a Pós-Modernidade nos ajuda a compreender 

como age no nosso cotidiano e como suas consequências são inevitáveis e difíceis de 

serem contornadas, agindo individualmente. 

Dessa forma, é relevante destacar que os trabalhos artísticos apresentados nesta 

pesquisa são de caráter pessoal, vinculados a interpretações singulares do contexto da 

pós-modernidade pelo autor/artista; resultando em materializações subjetivas sobre as 

suas vivencias impostas por essa condição de vida contemporânea, bem como utilizando 

de técnicas e meios, anteriormente, já familiarizados à sua pratica artística.  

 

A CONDIÇÃO DE VIDA PÓS-MODERNA: INSTABILIDADE, EFEMERIDADE 

E TRANSITORIEDADE  

 

A Pós-Modernidade como período histórico sucede a Modernidade, nesse sentido, 

é necessário desenvolver uma linha cronológica dos períodos para compreender as visões 

de mundo que estavam em produção e influenciaram toda a rede de dimensões da vida 

moderna, a qual a Pós-Modernidade viria a dar continuidade, no entanto, com novas 
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conotações e intensificação de alguns aspectos modernos. 

Dentro dessa perspectiva, os aspectos de efemeridade, fugacidade, fragmentação 

e instabilidade não são apenas próprios da condição pós-moderna, eles já estavam em 

construção na Modernidade e eram pontos centrais das transformações ocorridas no 

período. A vida moderna estava cercada de sentidos fugidios e efêmeros, sucedentes de 

inúmeras consequências; a Modernidade se caracterizava pela ruptura com todas e 

quaisquer condições históricas que a precederam, resultando em um processo de rupturas 

e fragmentações na estrutura socioeconômica mundial. 

A Modernidade possuía como fio condutor as conquistas iluministas, como a 

queda do dogmatismo religioso e da hegemonia teocêntrica, por conseguinte, a razão era 

o elemento principal desse período, acreditava-se que, por meio do pensamento racional 

e científico, o progresso sociocultural e econômico seria alcançado; a Revolução Francesa 

e a Industrial tiveram grande influência para que o projeto moderno possuísse condições 

para se desenvolver. 

A partir da ruptura com o pensamento mítico, religioso e a metafísica clássica, a 

Modernidade teve como horizonte redefinir os conceitos norteadores da sociedade, por 

meio da razão; assim, os fenômenos da natureza, a legitimidade da ordem social, do 

mundo humano, e os sentidos da história deveriam ser explicados através da razão, 

portanto, assegurar um sentido e uma verdade para a vida. A razão passa a ter o caráter 

de explicar a autoconsciência e o desencantamento da natureza e do mundo, 

proporcionando uma liberdade e autonomia que a humanidade não tinha conhecimento 

no passado. O projeto iluminista, por conseguinte, moderno, foi responsável pelo 

desenvolvimento das utopias que guiaram a Modernidade, estando presentes nas 

revoluções sociais e políticas, construídas durante os três séculos passados (HARVEY, 

2008).  

Contudo, apesar das inúmeras transformações pretendidas, a Modernidade 

possuía alguns pontos que tinham caráter eterno e imutável, o problema seria definir quais 

realmente poderiam ser esses aspectos dentro do turbilhão de suspensões; algo que podia 

ser visualizado nas vanguardas artísticas do modernismo. David Harvey (2008) nos 

indaga com o questionamento de onde estaria “[...] o sentido de coerência, para não falar 

da necessidade de dizer alguma coisa consistente sobre o ‘eterno e imutável’ que se 

supunha espreitar nesse turbilhão de mudança social no espaço e no tempo?”, a resposta 

pode ser desenvolvida a partir dos pensadores iluministas, para aos quais o projeto da 
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modernidade tinha se tornado foco durante o século XVIII.  

Esse projeto equivalia a um extraordinário esforço intelectual dos pensadores 

iluministas “para desenvolver a ciência objetiva, a moralidade e as leis 

universais e a arte autônoma nos termos da própria lógica interna dessas”. A 

ideia era usar o acúmulo de conhecimentos gerado por muitas pessoas 

trabalhando livre a criatividade em busca da emancipação humana e do 

enriquecimento da vida diária. O domínio científico da natureza prometia 

liberdade da escassez, da necessidade e da arbitrariedade das calamidades 

naturais. O desenvolvimento de formas racionais de organização social e de 

modos racionais de pensamento prometia a libertação das irracionalidades do 

mito, da religião, da superstição, liberação do uso arbitrário do poder, bem 

como do lado sombrio da nossa própria natureza humana. Somente por meio 

de tal projeto poderiam as qualidades universais, eternas e imutáveis de toda a 

humanidade ser reveladas (HARVEY, 2008, p. 23). 

Nesse sentido, o pensamento iluminista seguia a ideia de progresso, visando a 

ruptura com a história e as tradições seculares; os objetivos eram os melhores possíveis, 

desmitificar, dessacralizar, libertar o conhecimento e a sociedade das antigas amarras e, 

para isso, eram necessárias as mudanças, causadoras das transitoriedades, fugacidades e 

fragmentações que possibilitariam as realizações modernas; contudo, apesar das inúmeras 

boas intenções, os iluministas e modernos pregavam doutrinas de igualdade, liberdade, 

esperança no conhecimento científico e na razão universal que, em uma primeira análise, 

beneficiavam a todos, mas atrelado a essas utopias estavam noções de existência de 

apenas uma verdade, caracterizada como absoluta, além da ideia de universalismo.  

Tais consequências transformaram o próprio projeto moderno iluminista contra o 

que ele se opunha em seu princípio, subvertendo a busca por emancipação humana em 

um sistema de opressão universal em favor da liberdade. Harvey (2008) comenta que 

Horkheimer e Adorno explicitavam em “Dialética do Esclarecimento” (1972) as 

contradições presentes no projeto moderno:     

[...] eles alegavam que a lógica que se oculta por trás da racionalidade 

iluminista é uma lógica da dominação e da opressão. A ânsia por dominar a 

natureza envolvia o domínio dos seres humanos, o que no final só poderia levar 

a uma tenebrosa condição de autodominação. A revolta da natureza, que eles 

apresentavam como única saída para o impasse, tinha, portanto, de ser 

concebida como uma revolta da natureza humana contra o poder opressor da 

razão puramente instrumental sobre a cultura e a personalidade (HARVEY, 

2008, p. 24).   

Constatamos que o projeto modernista guiado pelos ideais iluministas, tinha como 

objetivo desenvolver uma civilização com uma nova ordem social e política, 

fundamentada na razão universal; assim, criar-se-ia uma ciência capaz de assegurar o 

conhecimento, estabelecendo leis objetivas da natureza e da sociedade, conduzindo a 

humanidade ao esclarecimento, à autonomia, à liberdade, por conseguinte, ao progresso 
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de todos os aspectos envolvidos em uma sociedade. Até o momento atribuímos à 

Modernidade a expressão projeto, analisando a história e os acontecimentos vividos no 

decorrer do período, percebemos que as idealizações baseadas nos valores iluministas não 

passaram de meras utopias, desenvolvidas em parte, cercadas de controvérsias aos 

discursos que proferiram; como exemplo do fracasso do projeto harmônico universal, 

proposto pelo projeto moderno, podemos citar acontecimentos históricos responsáveis 

por revolucionar e estremecer o mundo, tais como a 1ª e 2ª Guerras Mundiais; os campos 

de concentração dos regimes totalitários do nazismo, do fascismo, do stalinismo; e as 

catástrofes naturais e sociais decorrentes desses episódios (HARVEY, 2008). 

Deste modo, identificamos que a Modernidade e o progresso da nova ordem social 

e política, pretendida pelo projeto iluminista foi desenvolvida em partes, esquecendo os 

valores que pregavam, beneficiando os mais fortes, oprimindo e se favorecendo das 

grandes comunidades, vistas como minorias; desencadeando sistemas de opressão e poder 

exacerbado. Diante dessas ocorrências históricas, o mundo fica completamente abalado e 

desacreditado na pretensão de progresso e ordem social, além da dúvida da existência de 

uma verdade absoluta; dessa forma, é despertado na sociedade uma nova condição 

sociocultural, influenciada também por outros desenvolvimentos, nomeando-se Pós-

Modernidade. 

O que torna a Pós-Modernidade uma nova fase da Modernidade é a aceitação do 

efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do caótico, apesar desses aspectos já fizessem 

parte da Modernidade, na nova fase eles não são articulados e, principalmente, não há 

uma busca dentro dos aspectos por elementos eternos e imutáveis, que era fortemente 

idealizado no projeto iluminista; na Pós-Modernidade todos elementos estão submergidos 

em uma profusão de fragmentações e mudanças caóticas em fluxo contínuo. A nova 

condição histórico-geográfica da humanidade, ao mesmo tempo que tenta não se legitimar 

com referência ao passado, reformula seus componentes centrais, como o pensamento de 

impossibilidade de agir somente com a racionalidade, diante do profundo caos herdado 

da Modernidade e assumido na sua nova etapa; “verdadeiras revoluções da sensibilidade 

podem ocorrer quando ideias latentes e dominadas de um período se tornam explícitas e 

dominantes em outro (HARVEY, 2008, p. 51)”. Nesse sentido, percebemos que na Pós-

Modernidade houve um domínio sobre os aspectos que estavam pairando na 

Modernidade. 

A aceitação das fragmentações e efemeridades ocasionou segundo Jean-François 
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Lyotard (2004) o fim das metanarrativas; os esquemas explicativos surgidos na 

Modernidade tinham entrado em descrédito, não havendo mais garantias da existência de 

uma fonte difusora de uma verdade única. O que afetou a vida positiva e negativamente 

dos indivíduos, dispondo agora de um período de liberdade ou de um simulacro desta, 

permitindo traçar suas próprias escolhas em diversas dimensões da vida em sociedade. 

No entanto, diante da imensa liberdade de escolha advinda com a Pós-Modernidade, 

questionamentos surgem, principalmente em relação à insegurança decorrente da 

condição da vida pós-moderna, na qual não há mais instituições seguras e verdades 

absolutas em que os sujeitos possam se assegurar.  

Seguindo pelo pensamento de Karl Marx em “O Capital” (1867), David Harvey 

(2008) explana que a ascensão da Pós-Modernidade ou representa um afastamento dos 

modos de pensar sobre o que pode ou deve ser feito em relação à condição social que se 

instaurou, ou reflete uma mudança no modo de operação do capitalismo vigente na 

Modernidade. As mudanças ocorridas no capitalismo, afetaram as demais dimensões da 

vida em sociedade, promovendo o individualismo, a alienação, a fragmentação, a 

efemeridade, mudanças nos hábitos de consumo, crises ocasionando mudanças sociais e 

uma alteração na percepção de espaço e tempo. No entanto, pontos positivos da Pós-

Modernidade devem ser citados como a preocupação com a diferença, sua característica 

mais emblemática é a valorização das múltiplas formas de alteridade advindas das 

inúmeras subjetividades presentes em uma sociedade, com reconhecimento para questões 

de gênero, sexualidade, classe e entre culturas (HARVEY, 2008). Aspecto este que, 

apesar das inúmeras evoluções durante os anos de condição pós-moderna, ainda estamos 

longe de atingir um patamar ideal de respeito e valorização das diferenças entre culturas 

e indivíduos, como podemos observar diariamente na contemporaneidade.  

Nessa perspectiva, Harvey (2008) conclui que existe mais continuidade entre a 

Modernidade e a Pós-Modernidade, assim como no Modernismo e Pós-Modernismo, do 

que diferenças ou uma drástica ruptura; a Pós-Modernidade e seu movimento artístico são 

uma crise da Modernidade, uma alteração que enfatiza o lado fragmentário, efêmero e 

caótico, enquanto exprime um ceticismo em relação a toda representação e concepção de 

eterno e imutável. 

Uma das maiores modificações de uma condição histórica a outra está vinculada 

ao capitalismo, por conseguinte, aos modos de produção e consumo em cada época; a 

mudança do Fordismo para a acumulação flexível (Toyotismo) acarretaram inúmeras 
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alterações nos modos de viver, atingindo por completo todas as dimensões, econômica, 

social, política e cultural. Diante disso, constatamos que o fator predominante de poder 

nos dois períodos é o capitalismo; é através desse sistema que os demais são conduzidos, 

todas dimensões da vida contemporânea estão de um modo ou de outro, submetidos às 

regras do capitalismo, essas extremamente variáveis e influentes.  

As diferenças em cada tipo de capitalismo são inúmeras e necessárias de citação 

das principais, para compreender como sua influência age nos demais sistemas. O 

Fordismo da Modernidade tem como característica a fixidez de aspectos que possuem 

permanências relativas, como o capital fixo nas produções em massa, estabilização 

geográfica, mercados padronizados e homogêneos, influência e poder político-

econômicos em uma configuração permanente, metanarrativas identificáveis e com 

grande poder de autoridade e, uma base fundamentada no materialismo e racionalidade 

do conhecimento técnico-científico; contudo a formulação social e econômica da 

Modernidade era um projeto utópico, um “vir-a-ser”, de desenvolvimento e 

transformação das relações sociais, de arte baseado em uma áurea e originalidade, 

sucedendo renovações e vanguardas. Já a acumulação flexível vigente na Pós-

Modernidade “é dominada pela ficção, pela fantasia pelo imaterial [...], pelo capitalismo 

fictício, pelas imagens, pela efemeridade, pelo acaso e pela flexibilidade em técnicas de 

produção, mercados de trabalho e nichos de consumo” (HARVEY, 2008, p. 304); assim 

como preserva compromissos com o ser e o lugar e instituições estáveis (HARVEY, 

2008).  

Harvey (2008) classifica o capitalismo da acumulação flexível como um regime 

de regulamentação; assim um regime de acumulação é uma estabilização, por um longo 

período, uma aplicação do fator instável entre consumo e acumulação; e, principalmente, 

uma reverberação nas transformações de produção e das condições de reprodução de 

assalariados, o que permite que ele continue em pleno desenvolvimento. “O problema, no 

entanto, é fazer os comportamentos de todo tipo de indivíduos [...] assumirem alguma 

modalidade de configuração que mantenha o regime de acumulação funcionando” 

(HARVEY, 2008, p. 119). Nesse sentido, o regime de acumulação flexível se caracteriza 

como um modo de regulamentação, pois é necessário para que ele continue em vigor 

estabelecer normas, hábitos, leis, e toda forma de subordinação que garanta a estabilidade 

do sistema, portanto, um equilíbrio entre os comportamentos individuais e os processos 

de reprodução. 
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O capitalismo como um todo não é apenas um tipo de sistema econômico, na 

contemporaneidade ele assume a forma de um regulador das demais dimensões da vida 

social, concretizando-se como uma condição imposta a quem se submete a viver em seu 

contexto, o que engloba grande parte dos indivíduos globalmente, levando em 

consideração a dificuldade de não experienciar qualquer aspecto que o capitalismo não 

esteja envolvido. A produção de mercadorias é um dos principais atributos do sistema, é 

através delas que ocorrem o consumo, sucedendo acumulações, transformações na 

organização social, destruição criativa em prol de novos desejos e necessidades, 

exploração das capacidades de trabalho, transformações incessantes no espaço e tempo, 

acelerando o ritmo de vida (HARVEY, 2008).     

Outro aspecto relevante da Pós-Modernidade é a liberdade, tão em destaque e 

aceita pelos sujeitos contemporâneos, no entanto, essa liberdade é uma ilusão, um 

simulacro difícil de ser compreendido como tal. Todos nós, contemporâneos dessa 

condição, somos livres e possuímos poder de decisão sobre os rumos e caminhos que 

podem ser escolhidos em nossa vida, com base nas experiências passadas vivenciadas, 

uma imensidão de pensamentos, percepções e ações possíveis, de limites fixos nas 

condições históricas experienciadas. Uma liberdade condicional e condicionada, pela 

qual são impedidas que ações e pensamentos genuinamente inéditos surjam; é por meio 

desse mecanismo que toda ordem tende a reproduzir “a naturalização de sua própria 

arbitrariedade”, expressa nos sentidos de limites e realidades, que proporcionam a 

aceitação sem resistência a ordem estabelecida pelo capitalismo de acumulação flexível 

(HARVEY, 2008). 

Harvey (2008) baseando-se no pensamento de Habermas, conclui que a Pós-

Modernidade confere valor ao transitório e ao efêmero, em uma perspectiva de anseio por 

um presente estável, imaculado e não corrompido. Assim, a flexibilidade pós-moderna 

apenas reverteu o que era dominante no projeto moderno; na modernidade havia uma 

relativa estabilidade nas dimensão político-econômica, visando produzir profundas 

mudanças sociais, enquanto na Pós-Modernidade a instabilidade se sobressai na dimensão 

política-econômica, mas com uma busca de estabilidade no ser (HARVEY, 2008).   

Seguindo em uma abordagem mais contemporânea Zygmunt Bauman (2001), 

alheia-se ao pensamento de David Harvey em relação à Pós-Modernidade ser uma nova 

etapa da Modernidade; diante disso, Bauman utiliza do conceito de modernidade líquida 

para se referir a atual época em que vivemos, segundo o autor, fortemente influenciada 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1291



ou até mesmo, dentro de uma visão mais crítica, subordinada pelo capitalismo e a 

globalização. 

A modernidade que seguiu até o fim da Guerra Fria, denominada por Bauman 

(2001) como modernidade sólida, caracterizada pela fixidez e pelos referenciais morais, 

foi perdendo lugar lentamente para a modernidade líquida, caracterizando o surgimento 

de uma época dominada pela liquidez, fluidez, incertezas e inseguranças. A razão pelo 

uso dos termos sólido e líquido, tem relação com a liberdade em cada modernidade, na 

sólida a liberdade teria sido podada por meio de uma ordem controladora, visando o 

progresso histórico do projeto moderno, no qual os sujeitos deveriam se encaixar em uma 

verdade absoluta, portanto sólida e imutável; na modernidade líquida, as relações são 

caracterizadas pelas propriedades dos líquidos, adaptáveis a qualquer espaço, livres para 

circulação, garantindo uma liberdade individual, com grande capacidade de adaptação e 

flexibilização em relação a mudanças comportamentais, intelectuais e sentimentais, 

advindas das instabilidades da nova sociedade. Sob essa perspectiva, concluímos que a 

atual sociedade contemporânea na qual vivemos é impactada positiva e negativamente 

pelas instabilidades impostas pelo nosso tempo. 

Assim como Harvey, Bauman (2001) atribui a liberdade adquirida na Pós-

Modernidade como ilusória; a distinção entre liberdade “subjetiva” e “objetiva” faz com 

que surjam inúmeras problemáticas. A liberdade que os indivíduos sentem que possuem 

na verdade está longe de ser minimamente satisfatória, e a sensação, no caso um 

simulacro, de estarem livres, nos impede de conquistar uma liberdade objetivamente 

satisfatória, pois acreditamos que já estamos livres. As forças superiores do capitalismo 

atribuem sobre os sujeitos contemporâneos a ideia de que somos juízes da nossa própria 

história, capazes a nossa percepção, e incapazes na visão deles de solucionar as situações 

surgidas no decorrer dos percursos; no entanto, uma das indagações é que se “[...] as 

pessoas pudessem simplesmente não querer ser livres e rejeitassem a perspectiva da 

liberdade pelas dificuldades que o exercício da liberdade pode acarretar (BAUMAN, 

2001, p. 27)”. 

Outra problemática surgida com a Modernidade Líquida é a impossibilidade de 

atingir a satisfação, com a liberdade não conhecemos mais limites, contudo sempre 

pautamos as limitações em nossos conhecimentos, recursos, vontade e determinação. A 

incapacidade de estar fixo em algo, acarretou a constante mudança da linha de chegada 

de conclusão de um objetivo, e sobretudo da satisfação de atingir um propósito, a 
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consumação de algo sempre está no futuro, assim, os objetivos perdem sua potência de 

satisfação quando são alcançados (BAUMAN, 2001). A questão cria um paradoxo entre 

o positivo e o negativo; até certo ponto é necessário que não estejamos satisfatórios com 

o que está a nossa volta ou o que foi conquistado, é primordial ter cada vez mais objetivos 

a serem conquistados, numa perspectiva de sempre manter-se vivo nas constantes 

modificações impostas pela condição pós-moderna; no entanto, a não valorização e 

satisfação ao alcançar determinado propósito, acaba por atribuir aos esforços colocados 

no processo, aspectos de irrelevância, transferidos para os novos planos seguintes. 

[...] a questão dos objetivos está novamente posta e destinada a tornar-se causa 

de muita hesitação e de agonia sem fim, a solapar a confiança e a gerar a 

sensação enervante de incerteza e, portanto, também um estado de ansiedade 

perpétua. [...] “não saber os fins, em lugar da incerteza tradicional de não saber 

os meios”. Não é mais o caso de tentar, sem ter o conhecimento completo, 

calcular os meios em relação a determinado fim. O que está em pauta é a 

questão de considerar e decidir, em face de todos os riscos conhecidos ou 

meramente adivinhados, quais dos muitos flutuantes e sedutores fins “ao 

alcance” devem ter prioridade – dada a quantidade de meios disponíveis e 

levando em consideração as ínfimas chances de sua utilidade duradoura 

(BAUMAN, 2001, p. 79).   

Com o fim das metanarrativas, que regulamentavam o que cada indivíduo poderia 

realizar e o que era certo e errado em uma infinidade de regras, o mundo torna-se uma 

infinidade de possibilidades, uma quantidade incontável de oportunidades que poderiam 

ser explorados pelos sujeitos contemporâneos, dentro dos limites individuais de cada um. 

É essa infinidade de possibilidades e oportunidades que preenche o espaço vazio que o 

fim das metanarrativas deixou; nesse sentido, para que haja infinitas escolhas nenhuma 

deve ser considerada como incontestável e fixa em uma realidade, é mais atraente tanto 

para o sistema quanto para o indivíduo, inserido na condição pós-moderna que as 

oportunidades sejam líquidas e fluidas, com data de validade próprias, caso contrário 

podariam as possibilidades seguintes; assim, chegar ao fim de algo não é recomendado, 

“estar inacabado, incompleto e sub determinado é um estado cheio de riscos e ansiedade, 

mas seu contrário também não traz um prazer pleno, pois fecha antecipadamente o que a 

liberdade precisa manter aberto” (BAUMAN, 2001, p. 81).  

O capitalismo na condição pós-moderna também influencia diretamente na 

identidade dos sujeitos; diante da imensa liberdade proporcionada por ele, a matéria-

prima das identidades se mantém necessariamente instável, nesse sentido, é preciso estar 

disposto a tornar-se flexível para se adequar aos padrões mutáveis impostos pela 

condição. A mudança da modernidade sólida para líquida acontece no sentido de as 
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identidades não serem mais propostas de uma forma coerciva, mas alcançadas através de 

uma tentação e sedução, porém, ainda seguem um modelo de obediência a padrões, agora 

disfarçados de livre-arbítrio, em vez de uma força externa. As identidades segundo 

Bauman (2001), passaram de uma autenticidade, para uma ironia fundamentado em uma 

cultura associativa, caracterizando as identidades como uma oscilação contínua entre a 

alma interior e força exterior, advinda das relações sociais em meio à condição pós-

moderna.  

As noções de progresso e continuidade entraram em desuso na Modernidade 

Líquida, continuar fixo em qualquer localização é o mesmo que deixar de viver, mesmo 

que isso seja impossível diante das constantes mudanças contemporâneas. Nessa 

perspectiva, para se ajustar às regras invisíveis da condição pós-moderna é necessário 

viver o presente como se esse fosse desaparecer em segundos, o que em dadas 

circunstâncias acontece. As perspectivas de futuro, planos e estratégias de vida devem ser 

de curto prazo e possuírem flexibilidade suficiente para se adaptarem às mudanças que 

surgirem no trajeto. 

[...] para projetar o futuro, é preciso estar firmemente plantado no presente. A 

única novidade aqui é que o que importa é a ancoragem do indivíduo em seu 

próprio presente. E para muitos dos contemporâneos, talvez a maioria, sua 

ancoragem no presente é, na melhor das hipóteses, instável, e muitas vezes 

prima pela ausência. Vivemos num mundo de flexibilidade universal, [...] sem 

perspectivas, que penetra todos os aspectos da vida individual – tanto as fontes 

da sobrevivência quanto às parcerias do amor e do interesse comum, os 

parâmetros da identidade profissional e da cultural, os modos de apresentação 

do eu em público e os padrões de saúde e aptidão, valores a serem perseguidos 

e o modo de persegui-los. [...]. todos aprendemos às nossas próprias custas que 

mesmo os planos mais cuidadosos e elaborados têm a desagradável tendência 

de flutuar-se e produzir resultados muito distantes do esperado; que nossos 

ingentes esforços de “pôr ordem nas coisas” frequentemente resultam em mais 

caos, desordem e confusão; e que nosso trabalho para eliminar o acidente e a 

contingência é pouco mais que um jogo de azar (BAUMAN, 2001, p. 170 - 

171).     

O sujeito contemporâneo adquire características de peregrino, sua vida é uma 

constante peregrinação, seu presente serve como ponto de partida para algo que está por 

vir, a ser alcançado. No entanto, se a distância do objetivo desaparece, o presente perderia 

sua significância e valiosidade; nesse sentido, o caráter de racionalidade é assumido, na 

perspectiva de manter o fim dos esforços sempre a vista, mas sem nunca chegar nele; 

aproximar-se do fim cada vez mais, porém, impedindo ao mesmo tempo que a distância 

desapareça. A vida do peregrino e do indivíduo na condição pós-moderna é o percurso de 

realização do objetivo, esse atribuindo sentido à vivência, mas o sentido é suicida, não 

sobrevive à chegada ao destino. Assim, a procrastinação faz parte dessa vida de 
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peregrinação, o peregrino procrastina para estar preparado para absorver o que realmente 

importa durante o percurso, no entanto, absorver seria novamente o fim do que daria 

sentido a sua vida; diante disto, a procrastinação torna-se o próprio objetivo de vida 

(BAUMAN, 2001).  

Face ao exposto, percebemos que a Pós-Modernidade possui seus pontos positivos 

e negativos, assim como qualquer outra problemática, ficando a cargo de cada indivíduo 

decidir, por meio de suas experiências e subjetividade, qual dos dois opostos se 

sobressaem em sua vivência; sendo que quando compreendemos tudo que está envolvido 

na condição pós-moderna, conseguimos assimilar melhor seus fenômenos de 

instabilidade, fragmentação, flexibilidade e volatilidade e, de certo modo, assim como o 

capitalismo, tirar proveito dos aspectos pós-modernos. 

Entendemos que a liquidez advinda com a nova modernidade, segundo Bauman 

(2001), o descrédito das metanarrativas na Pós-Modernidade, segundo Lyotard (2004), 

e/ou os aspectos de instabilidade, efemeridade e fragmentação da condição pós-moderna, 

no pensamento de Harvey (2008), apesar de causarem mudanças irreversíveis na 

sociedade em que vivemos, são, de certo modo, libertadores, pois os sujeitos não 

necessitam mais se submeter ou serem impostos a um estilo de vida, posição social e 

cultural, a passo de segui-los durante toda vida; as verdades são inúmeras, dependo de 

diversos fatores para a validação no consciente de cada indivíduo; possuímos, na 

contemporaneidade, uma liberdade ilimitada de adequação e transformação; essa 

liberdade (ilusória) vem acompanhada de algumas consequências e podemos sentir essas 

cada vez mais presentes no nosso dia a dia, como a insegurança de um futuro incerto em 

um mundo cada vez mais instável. 

 

A PRÁTICA ARTÍSTICA IMPULSIONADA PELA PÓS-MODERNIDADE 

  

Diante da liberdade criativa e artística instaurada na Arte Contemporânea, 

conquistada juntamente com a independência dos sujeitos das metanarrativas definidoras 

de limites sociais e culturais, proveniente da Pós-Modernidade, delimitamos e abordamos 

a produção artística de forma conceitual, a partir do desenvolvendo de analogias; 

relacionando a motivação para a prática artística com os objeto de estudo, articulando 

aspectos históricos-conceituais de cada um dos três, Pós-Modernidade, Origami e Op Art.   

A abordagem conceitual fez-se necessária no contexto da pesquisa para uma maior 

ligação entre o que estava sendo instaurado com o que impulsionava essa criação artística; 
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nesse sentido, no decorrer da produção dos trabalhos desenvolveu-se as analogias para 

afirmar e estimular-se ainda mais com as motivações que conduzem a pesquisa. Assim, 

as analogias são de caráter pessoal do artista, desenvolvidas no decorrer da instauração 

artística como uma potência criativa, não possuindo a necessidade de estarem 

visivelmente nas obras ou de serem uma verdade absoluta sobre o contexto da obra e o 

período histórico da Pós-Modernidade. 

É relevante destacar que todas obras de arte são livres para infinitas interpretações, 

fundamentando-se nos indivíduos, contextos, períodos e abordagens. Contudo, na 

presente pesquisa, propomos a conceituação através das analogias, alinhando-se à 

liberdade conquistada no período que está sendo abordado. No entanto, as analogias 

também são uma forma de induzir a uma determinada significação, porém, não estão 

explícitas na obra, assim, os trabalhos não se caracterizam como denotativos.    

Por meio do estudo realizado sobre a Pós-Modernidade, seu desenvolvimento e 

atuação na vida dos indivíduos contemporâneos, foi possível fazer associações, durante a 

prática artística que intensificação o seu fator motivacional sobre o artista, partindo de 

suas vivencias pessoais no contexto Pós-Moderno, resultando em analogias que 

interligam os elementos que são utilizados na sua pesquisa e o contexto no qual vivencia 

e o motiva. Desta forma, os trabalhos apresentados a seguir são materializações 

conceituais dos aspectos da condição de vida pós-moderna impostos ao autor/artista; ao 

mesmo tempo que as obras eram instauradas eram realizadas reflexões sobre como os 

aspectos de instabilidade, efemeridade e transitoriedade afetam sua vida na atualidade, 

gerando questionamentos e respostas, bem como tais fatores influenciam na Arte 

Contemporânea. 

Assim, a principal analogia construída relacionada à Op Art está diretamente 

ligada aos aspectos das imagens que eram desenvolvidas dentro do movimento artístico. 

Tais imagens se caracterizavam principalmente pelas ilusões óticas que produziam, 

podendo ser das mais variadas, apresentadas de forma mais intensa ou sutil, contudo, 

sempre buscavam atingir a percepção visual do espectador de alguma forma. Esses 

fenômenos ilusórios visuais produziam sensações de vibração, deslocamento, pulsação e 

oscilação nas superfícies planas das obras do movimento, características que podemos 

relacionar aos aspectos da condição pós-moderna como instabilidade, flexibilidade, 

liquidez, inconstância, mobilidade, efemeridade e fugacidade, constantemente presentes 

e influentes em todas as dimensões da vida na contemporaneidade.  
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Já a principal analogia acerca da técnica de origami, refere-se às propriedades do 

material utilizado na técnica, no caso o papel, vinculado a sua característica de 

metamorfose, transformando-se por meio da técnica de dobradura, de uma simples 

superfície plana, sem volume (folha de papel), para uma representação em três dimensões 

(Origami). Ainda, no entanto, permanecendo frágil em relação à estrutura, perdendo sua 

estabilidade com qualquer força atribuída à superfície. Assim, aludindo às características 

de instabilidade e fragmentação particulares da condição pós-moderna, além de a 

materialidade do papel ser por natureza efêmera como a condição sociocultural pós-

moderna. 

Visando exemplificar as obras desenvolvidas dentro deste viés motivacional da 

Pós-Modernidade, comentaremos a seguir sobre dois trabalhos, “Padrões Inconstantes 

“(2020-2021) e “Estruturas I” (2020). Serão expostos os processos de construção das 

obras, seus aspectos formais e relações conceituais com a Pós-Modernidade.  

A obra “Padrões inconstantes” (Figura 1) aborda a técnica tradicional do Origami 

em articulação com a Op Art, ressignificando esteticamente os elementos, desconstruindo 

os elementos em decorrência da motivação para a sua criação, a condição pós-moderna. 

O trabalho é uma instalação explorando o Origami em planos distintos, no caso, na parede 

e no piso do espaço expositivo. A obra “Padrões Inconstantes” é composta por 80 

origamis bidimensionais no formato de hexágono e 300 dobraduras, ambos com papéis 

nas cores preto e branco, além de outros com um padrão inspirado na Op Art. Nessa 

Figura 1 – Padrões Inconstantes.  
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produção, investigamos a desconstrução do Origami de diversas maneiras, mas sem 

desconfigurá-lo por completo. 

O modelo de Origami utilizado neste trabalho é um aprimoramento de um Origami 

tradicional, antigamente usado pela cultura japonesa como envelope ou uma espécie de 

sacola plana. Denominado tato, ele se difere no que diz respeito a sua 

tridimensionalidade, atualmente sendo mais bidimensional do que o antigo. Na 

atualidade, esse modelo de dobradura é utilizado como um porta copo ou jogo americano; 

é interessante destacar que na contemporaneidade a maioria dos origamis são vistos como 

utilitários, indo além de objetos decorativos ou simbólicos, como a maioria das 

dobraduras eram vistas no Japão; tal fenômeno acontece em decorrência das pesquisas e 

lançamentos de produtos inspirados na visualidade ou funcionalidade da técnica. 

Nesta proposta artística, é feita uma apropriação do modelo de Origami 

deslocando-o de sua função usual na contemporaneidade, visando torná-lo estético, como 

um elemento compositivo da proposta artística. Para isso, assim como em outros 

trabalhos, utilizamos o modelo em conjunto com outros iguais, produzindo outro 

elemento. O modelo de Origami em utilização é composto por 6 peças, formando, quando 

encaixados, um hexágono e um desenho em sua superfície decorrente das sobreposições 

necessárias para a união, nesse sentido, pensando em criar uma espécie de padrão ilusório 

na superfície de encaixes, optamos por utilizar peças na cor preta, branca e outras com 

um padrão inspirado na Op Art (Figura 2), sucedendo três variações de hexágonos: (i) 

preto com branco, (ii) preto com padrão e (iii) branco com padrão, possibilitando 

Figura 2 – Imagem Op Art, Padrões Inconstantes.   

Fonte: Autor, 2020. 

Fonte: Autor, 2021. 
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variações de montagem desta parte da instalação.  

Os padrões inspirados na Op Art, assim como a instalação, foram produzidos 

dentro do processo híbrido entre Crafts e tecnologias, articulação de técnicas analógicas 

e digitais; neste caso, partindo do desenho manual do módulo, construção e finalização 

da imagem em software gráfico e aplicação sobre o papel que originou as peças, através 

da impressão digital. A superfície produzida com os origamis hexagonais no momento de 

instalação da obra possibilita inúmeras configurações (Figura 3), dificilmente 

reproduzidas fielmente em outro momento, caracterizando o trabalho como efêmero e 

instável em sua configuração formal, remetendo aos aspectos da vida pós-moderna, 

impulso criativo desta prática artística. 

 

Os outros elementos da instalação são 300 peças de dobraduras (Figura 4), essas 

são as mesmas que em conjuntos de 6 formam os elementos hexagonais, contudo, não 

estão em conjunto como os primeiros; as peças seguem as mesmas características das 

anteriores, em relação a cores, padrão ilusório e aplicação sobre o papel; os elementos são 

expostos prioritariamente no chão de forma aleatória, logo abaixo da superfície formada 

pelos hexágonos. A forma escolhida para apresentação dessas peças individuais tem 

Figura 3 – Superfície Padrões Inconstantes.   

Fonte: Autor, 2021. 
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extrema relação com o contexto instigador desta prática artística, a condição pós-

moderna, e suas respectivas características, objetivamos abordar de forma conceitual 

nessa obra os aspectos de instabilidade e inconstância.  

As duas partes do trabalho – superfície de hexágonos e peças dispostas 

aleatoriamente, expressam os aspectos em discussão; a superfície de hexágonos apresenta 

um formato contínuo, dando ritmo aos elementos por meio das suas cores e padrão; ao 

mesmo tempo por não resultar em um formato fechado, como exemplo um quadrado ou 

círculo, caracterizando-se como um elemento sem formato definido, remete ao aspecto 

de inconstância. Já as peças dispostas sobre o piso, devem ser analisadas em conjunto 

com as demais (hexágonos), sua exibição como peças singulares, sem formar um 

conjunto, como um hexágono e a forma como são expostas, aludem a uma 

descontinuidade, uma espécie de desmanche, ruptura e cisão das peças hexagonais, assim 

como da superfície, nessa lógica, aludindo à instabilidade constantemente presente na 

vida pós-moderna. 

O trabalho se caracteriza por sua fluidez visual; inconstância e efemeridade 

formal, o encontro dos elementos hexagonais produzem novas imagens nas inúmeras 

intersecções possíveis, decorrentes das variações de cor e presença do padrão ilusório; na 

união dos elementos forma-se uma nova superfície produtora de sensações ilusórias, 

reforçadas pela utilização de uma grande quantidade de dobraduras. Os demais elementos 

Figura 4 – Elementos Padrões Inconstantes  

Fonte: Autor, 2021. 
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avulsos dispostos no piso, logo abaixo dos hexágonos, induzem a uma desconfiguração 

dos origamis acima; a obra é efêmera em sua configuração formal, pois são infinitas as 

possibilidades permitidas no ato da montagem, sendo principalmente as dobraduras do 

piso impossíveis de serem instaladas igualmente em outros momentos e ambientes. Já os 

hexágonos são mais prováveis de serem montados igualmente; no entanto, exigiriam uma 

grande atenção a detalhes de encaixe de cores e padrão, o que não visamos explorar na 

pesquisa, decorrente da motivação abordada e da investigação de inúmeros 

desdobramentos de uma mesma obra. 

A obra “Estruturas I” (Figura 5) é composta por 63 origamis no formato de cubo, 

possuindo três variações em sua superfície, feita nas cores preto e branco e com um 

padrão inspirado na Op Art (Figura 6), resultando em distintas variações, permitidas 

através do modelo de origami composto por 6 dobraduras, resultando em uma gama de 

combinações. Nesse trabalho, a unicidade das peças é o que permite as diversas 

possibilidades de montagem. Nesta ocasião, foram montadas duas torres com os cubos e 

dispostos outros ao redor, separadamente ou em grupo de, no máximo três elementos. 

Optamos no momento por essa instalação, visando atribuir sensações de 

desmantelamento das duas estruturas principais, levando em consideração quando o 

Figura 5 – Estruturas I 

Fonte: Autor, 2021.  
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trabalho é visto como um todo, dessa forma aludindo aos aspectos da condição pós-

moderna, em especial, a instabilidade. 

 Nesse trabalho, para remeter em outra dimensão a motivação criativa da pesquisa, 

da condição pós-moderna, optamos por utilizar nos papéis dos elementos que continham 

a imagem da Op Art, uma impressão com uma qualidade inferior, pressupondo que com 

o manuseio necessário para a realização da dobradura, a impressão iria se desaparecendo, 

perdendo brilho e nitidez das formas, dessa maneira referenciando a condição pós-

moderna, sobretudo, a efemeridade imposta às dimensões da vida pós-moderna, 

vinculando-se à fragilidade do papel e suas características de maleabilidade.  

A obra “Estruturas I”, assim como as outras propostas desenvolvidas na pesquisa, 

possui, como uma das suas principais características, a flexibilidade, relacionada a sua 

configuração formal, o que está vinculado as inúmeras possibilidades de montagem, 

permitindo que a cada vez que o trabalho é exposto, novas perspectivas sobre ele sejam 

criadas, desdobrando, com os mesmos elementos, singularidades nas diversas instalações. 

Nessa perspectiva, as obras em desenvolvimento não possuem uma estrutura fixa, sendo 

apresentadas da mesma maneira em diferentes contextos, ambientes e temporalidades, 

elas são moldáveis e transitórias, se adaptam às condições a que são impostas em 

determinadas situações, utilizando o termo de Zygmunt Bauman, são líquidas, assim 

como a atual fase da modernidade. 

Figura 6 – Imagem Op Art Estruturas I 

Fonte: Autor, 2020. 
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Diante do exposto, concluímos que a Arte sempre esteve de alguma forma ligada 

à vida, ao contexto sociocultural pelo qual o mundo passava e, principalmente, no qual o 

artista estava inserido. Tais fatores serviam como um parâmetro para a sua prática 

artística, representando estes momentos, de forma mais ilustrativa, com abordagens 

figurativas ou, de forma subjetiva, com elementos abstratos ou não figurativos. Na arte 

contemporânea tal aspecto permanece e é o centro de discussão desta pesquisa artística. 

Sem a vivencia e reflexão sobre o atual contexto, no qual estamos inseridos, a 

produção apresentada não seria desenvolvida, visto que o impulso criativo, o que motiva 

a prática artística do autor/artista é a sua existência, sua vida no contexto da Pós-

Modernidade, sobretudo, os fenômenos impostos pela condição atual, como efemeridade, 

transitoriedade e fragmentação, transferidos artisticamente, de forma conceitual para seus 

trabalhos. 

Tais obras não visam a representação concreta da Pós-Modernidade, são 

interpretações singulares, construídas a partir de experiencias individuais no contexto e 

sobre as circunstâncias da condição de vida pós-moderna. O autor/artista cria, por meio 

da sua arte, uma ponte para expressar tais fenômenos contemporâneos que afetam de tal 

maneira sua vivência na contemporaneidade, servindo como motivação para a sua prática 

artística, por meio dela, no momento de instauração dos trabalhos, são estabelecidas 

reflexões pessoais que auxiliam, juntamente com o aporte teórico sobre o contexto, 

desenvolver uma maior racionalidade sobre o período e, principalmente, interpretar os 

fenômenos pós-modernos em sua vida, de maneira a subverter as consequências a favor 

da sua existência tanto na sua vivencia em sociedade quanto como na sua prática como 

artista. 
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CAPÍTULO 77 
 

O SIGNIFICADO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA 
O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 

 
Érika Cristina Alves Carvalho, Célia Márcia Gonçalves Nunes Lôbo e 
Maria Claudino da Silva Brito 

 
RESUMO: Nesta pesquisa, enfocamos a integração dos saberes técnico-
científicos com os saberes pedagógicos do professor universitário, envolvido 
com o contexto em que está inserido, qual seja: o Campus Universitário do 
Araguaias (antigo IUniAraguaia / UFMT). A finalidade é analisar o 
desempenho do docente e sua prática universitária dentro do lócus onde se 
relaciona com outros profissionais, estabelece alto nível de comunicação e 
realiza o papel de formador de outros futuros profissionais. Concebido como 
um estudo predominantemente qualitativo, que tem como alvo a investigação 
de aspecto fenomenológico do escopo analisado e as possíveis afinidades de 
convivência com o elemento observado, podemos afirmar que o docente não 
é um mero ensinador de coisas, sendo possível considerar o professor como 
um agente de transformação da sociedade. Buscamos realizar um diagnóstico 
que confrontasse os dados da pesquisa etnográfica com as bibliografias 
referentes ao assunto, sendo que foram selecionados seis voluntários para o 
desenvolvimento da investigação. Assim, as informações obtidas identificam 
o valor do profissional ligado ao ofício de maneira que é primordialmente 
necessária uma estrutura para exercer um bom trabalho com maior eficácia, 
visto que o ambiente da universidade pode ser pensado de maneira nova e 
transformadora. 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, estabeleço uma relação entre princípios da Sociolinguística 

Educacional e aspectos teóricos do Funcionalismo com vista à aplicação desses 

conhecimentos no ensino de Língua Portuguesa, doravante LP.  

Sabe-se que as aulas de LP são, em grande maioria, instauradas pela gramática 

normativa, não considerando diversas mudanças/variações linguísticas originadas do uso, 

tais como casos de gramaticalizações, regionalismos, entre outros. O professor, muitas 

vezes, deixa de lado o ensino de tais mudanças e os alunos permanecem confusos ao se 

deparar com usos linguísticos “incompatíveis” com o que aprendem na escola.  

Penso que o professor, atento à necessidade de aprimorar seus conhecimentos 

diante de tais ocorrências linguísticas, poderia buscar apontar e descrever o processo de 

variação/mudança linguística e os resultados poderiam ser adotados como conteúdo de 

ensino nas aulas de língua portuguesa. Assim, podemos afirmar que o ensino de LP pode 

se apoiar nos resultados de estudos da língua sob o fundamento do funcionalismo, sendo 

uma ferramenta importante ao professor no ensino das variações de determinados termos 

linguísticos. Pensando nisso, esse artigo visa propiciar reflexões a respeito do ensino de 

língua portuguesa em contextos sociolinguisticamente complexos de mudanças 

linguísticas. 

É possível perceber uma simetria epistemológica entre a Sociolinguística e o 

Funcionalismo e considero que, juntas, ambas possam colaborar significativamente no 

desenvolvimento de reflexões acerca do ensino de LP e, quiçá, gerar mudanças nesse 

processo. Nesse artigo, contudo, darei maior ênfase nos aspectos relacionados ao 

Funcionalismo linguístico para abordar o ensino de Língua Portuguesa. 

Para desenvolver a discussão que se propõe, apresento a seguir uma seção teórica 

que disserta acerca do Funcionalismo e da Sociolinguística, bem como sua vertente 

aplicada à educação, que é a Sociolinguística Educacional, a fim de esclarecer melhor a 

importância desses aspectos teóricos para o ensino de língua portuguesa. Mais adiante, 

apresento outra seção em que exponho alguns exemplos de usos linguísticos, 

especificamente, casos de gramaticalização, em que evidencio mudanças categorias e 

semânticas sofridas pelo verbo “querer” e pelos advérbios “fora” e “mal”, no intuito de 

fornecer um modelo de análise que pode ser realizado com os alunos em sala de aula, 

demonstrando o caráter dinâmico e fluido que a língua possui. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE SOCIOLINGUÍSTICA E 

FUNCIONALISMO 

 

A Sociolinguística Variacionista visa o estudo de variações e mudanças 

linguísticas decorrentes da produção real, no contexto social de uma comunidade de fala, 

buscando compreender como ocorrem as mudanças nos sistemas linguísticos e como tais 

alterações relacionam-se a processos sincrônicos variáveis nos quais fatores linguísticos 

e sociais estão estritamente interligados (WEINREICH; LABOV; HERZOG [1968] 

2006). Isto quer dizer que a Sociolinguística tem como objetivo descrever e explicar o 

processo de variação/mudança, mediante o exame de fatores sociais/extralinguísticos, tais 

como classe social, sexo/gênero, faixa etária, escolaridade entre outros, e fatores 

linguísticos (variantes internas à língua), na tentativa de identificar a influência exercida 

por determinados fatores na escolha de uma ou de outra variante, apontando 

sistematicidades e regulações não categóricas. 

Nesse sentido, a língua é concebida pelos sociolinguístas como propriedade social 

(e não individual) e como um sistema dotado de “heterogeneidade sistemática”, 

contrapondo à visão estruturalista da língua como um sistema sincronicamente 

homogêneo, unitário e autônomo. 

Como uma ramificação da Sociolinguística, há a Sociolinguística Educacional 

cujo objetivo é aplicar os conceitos sociolinguísticos em sala de aula (BORTONI-

RICARDO, 2004, 2005). Esta vem ao encontro da necessidade de se desenvolver uma 

“pedagogia da variação” (FARACO, 2007), isto é, que leve em consideração as 

variedades linguísticas que os alunos trazem de seus convívios sociais extraclasse para o 

ambiente escolar, legitimando tais variedades e, simultaneamente, ensinando a variedade 

culta da língua, no intuito de ampliar a competência linguística desses alunos. A 

Sociolinguística Educacional possibilita ferramentas teóricas para lidar com os casos de 

mudança/variação linguística em contextos educacionais. De acordo com Sgarbi e 

Roncália (2009, p. 2-3): 

 

[...] trabalhar a língua em sala de aula nas veredas da teoria sociolinguística é 

mostrar aos alunos, entre outras questões, os discursos variados que circulam 

socialmente e suas respectivas valorações, além, ainda de fazer com que 

percebam os casos de variação, não como “erros”, mas como “diferenças” 

comuns a toda língua falada. Sendo a linguagem uma atividade humana, 

histórica e social, [...] nada mais natural que colocar em prática a análise e a 

reflexão sobre a língua e suas variações correntes no dia-a-dia. Esse trabalho 

implica atividades de leitura reflexiva, as quais conduzam o aluno a perceber, 
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entender e posicionar-se ante a variação que envolve e compõe a língua, língua 

essa que não está separada do aluno, mas que faz parte dele, do seu dia a dia, 

seja na própria sala de aula ou qualquer outro domínio social.   

 

Sugere-se com isso, romper com o pensamento abissal da existência de duas 

linhas radicais da realidade, tal como sugere Santos (2007), em que de um lado há o que 

é válido e de outro o que não é legitimado. Esse abismo não permite a coabitação, por 

exemplo, do ensino da língua dita culta e da língua falada. 

Por sua vez, a corrente linguística funcionalista, ou Funcionalismo Linguístico, 

preocupa-se em analisar o emprego da linguagem em uso e em explicar as regularidades 

observadas na interação da língua, considerando as condições discursivas que motivam a 

realização dos fatos da língua. Portanto, compreende que as transformações das formas 

linguísticas na sociedade não se limitam a aspectos formais (embora se interesse pela 

estrutura gramatical), mas sobretudo, ao uso da língua nas práticas sociais. O 

Funcionalismo defende a noção de que a estrutura das línguas é determinada por suas 

funções. Conforme explicação de Gonçalves, Lima Hernandes e Casseb Galvão (2007, p. 

179-180): 

 

Num sentido amplo, função diz respeito ao papel da linguagem na vida dos 

indivíduos; há uma ideia de universalidade e variabilidade (Neves, 1997). E a 

concepção de língua envolvida é a de atividade social, que não existe por si 

mesma, mas em virtude do uso para fim de interação entre os seres humanos. 

Assim, as estruturas linguísticas expressam funções, e cada função é um 

diferente modo de significação. Logo, a organização interna das línguas é 

funcional, a organização sistêmica é função das necessidades comunicativas, e 

a língua (e a gramática, a sintaxe) não pode ser ensinada como um sistema 

autônomo, não dinâmico, como se tem observado ao longo da história do 

ensino de língua portuguesa no Brasil, que vem privilegiando a tradição 

gramatical normativa, uma visão estática da língua. 

 

Tal como citado, a linguagem, na vertente funcionalista, é concebida como um 

instrumento de interação social que reflete as necessidades comunicativas do falante e, 

por isso, é flexível e sujeita a sofrer pressões constantes de uso. De igual modo, a 

gramática é compreendida como dinâmica e em frequente mudança. 

Diante do exposto, podemos afirmar que tanto Sociolinguística, quanto 

Funcionalismo, interessam-se pelas variações/mudanças decorrentes do uso da língua. Ao 

que pode ser visto, as concepções de língua intrínsecas a esses dois âmbitos de estudo se 

coadunam e permite uma aproximação epistemológica proveitosa para pesquisas cujos 

objetivos sejam explicar fenômenos referentes à variação e à mudança linguísticas. 

Embora se assemelhem bastante, faz-se necessário, nesse momento, distinguir os 
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conceitos de variação e mudança linguística que são recorrentes em estudos 

sociolinguísticos e funcionalistas e que influem no entendimento de pontos convergentes 

na abordagem de determinados fatores nesta e naquela área. 

Grosso modo, pode-se dizer que enquanto a variação está relacionada ao nível 

sincrônico dos usos linguísticos, a mudança relaciona-se ao nível diacrônico. Embora, 

vale ressaltar, a variação sincrônica pode, em muitos casos, ser um reflexo da mudança 

diacrônica, conforme explicitado por Labov (1994).  

A mudança linguística decorre da existência, inicialmente, de um período de 

variação, ainda que nem toda variação implique em mudança. A mudança não ocorre de 

forma instantânea, nem uniforme, ou seja, necessariamente, há a presença de duas ou mais 

formas concorrendo durante um tempo, o que implica dizer que a mudança presume a 

existência de um período de variação (FREITAG, 2003). Segundo Galvão e Nascimento 

(2008, p. 359), “[a]s mudanças linguísticas começam quando a generalização de uma 

determinada variante num determinado subgrupo da comunidade de fala assume uma 

certa direção e adquire o caráter de diferenciação ordenada”. 

A gramaticalização é um tipo especial de mudança que ocorre quando um item 

lexical/construção se torna um item gramatical ou quando itens gramaticais se tornam 

ainda mais gramaticais, podendo mudar de categoria sintática, receber propriedades 

funcionais na sentença, adquirir alterações semânticas e fonológicas (HOPPER, 1991). 

Diferentemente dos fenômenos de mudança reconhecidos por Labov (1994), na 

gramaticalização as variáveis são tidas como co-ocorrentes e não concorrentes nos 

sistemas linguísticos, isto é, entende-se que, no âmbito de uma comunidade de fala, é 

possível vislumbrar a convivência de novos usos com formas antigas, apreendendo modos 

diferentes de o falante dizer o mesmo. 

Nas seções seguintes, apresento mais considerações acerca da gramaticalização e 

sugiro algumas análises para se trabalhar a questão da gramaticalização no ensino de LP. 

 

GRAMATICALIZAÇÃO E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Como já discutimos na seção anterior, as variações e mudanças que as formas 

linguísticas sofrem são decorrentes do uso pelos falantes, e com a gramaticalização não é 

diferente. Desse modo, torna-se bastante pertinente ensinar sobre esse fenômeno pelo 

qual muitos termos e estruturas linguísticas têm passado, pois esse estudo proporciona ao 

aluno romper com uma visão de ensino categórica da gramática em que, muitas vezes, o 
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aluno é motivado a apenas memorizar regras, e lhe dá liberdade para questionar e refletir 

sobre essa gramática que ele usa nas mais diversas situações de comunicação. 

Considerando que, geralmente, os professores se apoiam em manuais didáticos 

para desenvolverem suas aulas e, raramente, encontram aparato teórico acerca da 

gramaticalização nesses manuais (GONÇALVES, LIMA HERNANDES, CASSEB 

GALVÃO, 2007; FREIRE, 2011), abordar esse processo em sala de aula requer do 

professor buscar outras fontes de conhecimento teórico para embasar seu ensinamento, 

portanto, ensinar gramaticalização conclama o professor a aliar o ensino à pesquisa. 

Ao buscar subsídio para aplicação desse conteúdo em sala de aula, o professor 

pode se deparar com outra deficiência: as gramáticas, por muitas vezes, abordam o tema 

de modo confuso ou sem a devida importância (FREIRE, 2011). Nesse sentido, 

Gonçalves, Lima Hernandes e Casseb Galvão (2007, p. 181) recomendam que: 

 

Um ensino de língua portuguesa que visa ao desenvolvimento da competência 

comunicativa deve incluir, de forma equilibrada e uniforme, um duplo 

direcionamento: a partir da forma para a função e da função para a forma, 

direcionamento especialmente visível em estudos de gramaticalização, os 

quais revelam que a língua é funcional e também dinâmica, a despeito da 

instabilidade entre estrutura e função. O trato inadequado das idiossincrasias 

torna a gramática da língua, aos olhos dos estudantes, caótica. 

 

Tendo em vista as limitações apresentadas pelos manuais didáticos e até mesmo 

pelas gramáticas, contata-se que aumenta a responsabilidade do professor como 

coprodutor de saberes. O modo como o professor concebe a linguagem vai influenciar 

diretamente no ensino da língua realizado por ele, logo, pode-se afirmar que as práticas 

do professor em sala de aula é que vão validar quais são as concepções de linguagem, 

gramática e ensino que ele possui. 

 

CASOS DE GRAMATICALIZAÇÃO 

 

O processo de gramaticalização pode ser analisado a partir das perspectivas: a) 

diacrônica, que investiga a origem das formas gramaticais, descrevendo os caminhos que 

essa forma percorre durante o processo de mudança; b) sincrônica, na qual é possível 

investigar os usos linguísticos do ponto de vista dos padrões fluidos da linguagem, dentro 

de um determinado recorte de tempo; e c) pancrônica, que é a combinação das duas 

perspectivas anteriores. Para compreender a gramaticalização o ideal é que a pesquisa 

combine os vieses sincrônico e diacrônico.  
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Entretanto, a depender do objetivo do professor, ele poderá definir o que é mais 

plausível demonstrar aos seus alunos acerca dos casos que pretende explicar. Alguns 

casos de gramaticalização vão, necessariamente, exigir que o professor realize 

explicações retomando o processo diacrônico responsável pelas mudanças pelas quais o 

termo/construção passaram, a fim de que o aluno compreenda como e porque há 

gramaticalização naquele uso, como é o caso, por exemplo, do pronome de tratamento 

você (Vossa mercê > vossamecê > vossemecê > vosmecê > você e, em certos contextos, 

ocê ou cê, cf. MARTELOTTA e CEZARIO, 2011). Em outros casos, embora, seja de 

grande importância, essa explicação diacrônica poderá ser dispensada e o professor pode 

realizar explanações apenas a nível sincrônico, mostrando as diferentes funções sintáticas 

e semânticas assumidas pelo item/construção em diversos contextos de interação 

comunicativa. 

A seguir, apresento três exemplos de itens gramaticalizados. Esses casos foram 

selecionados a partir de um levantamento bibliográfico de pesquisas realizadas acerca do 

assunto. Os casos que se seguem são as mudanças categorias evidenciadas pelo advérbio 

fora (SPAZIANI, 2008), pelo verbo querer (MARTELOTTA e CEZARIO, 2011), e pelo 

advérbio mal (SILVA E SILVA, 2001). 

O estudo que se segue, parte da análise de alguns trechos de textos em que 

aparecem os usos gramaticalizados dos itens citados anteriormente, nas seções 

introdutórias desse artigo. Nas análises, são consideradas a polissemia dos termos em 

questão e a função desenvolvida no texto. Comecemos pela análise da gramaticalização 

do item linguístico “fora”: 

 

(1) Carnaval fora de época tem início mantido 

 

O início do Fortal, o Carnaval fora1 de época de Fortaleza, não foi adiado 

por causa da greve das polícias Militar e Civil do Ceará, mas o público ficou 

reduzido. Às 19h, o primeiro trio elétrico saiu com cerca de cem foliões. O 

comando da PM garantiu que cerca de 2.000 policiais farão a segurança do 

evento, que vai até domingo.  

Mesmo que o esquema da PM não dê certo, a empresa organizadora do 

Fortal, a Click Promoções, considera que os seguranças particulares 

contratados pelos 15 blocos, mil para cada agremiação, são suficientes para 

garantir a segurança de quem está dentro dos cordões de isolamento. Para a 

população que fica do lado de fora2 dos blocos, o coronel Afrânio Carvalho, 

relações-públicas do Comando da PM, disse que o policiamento na avenida 

Beira Mar seria normal. Segundo ele, pode haver uma diminuição do 

número de policiais previsto para a "operação Fortal".  
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Aleteia Patrícia, Agência Folha.  

Fortaleza, 19971 

 

O exemplo (1) possibilita-nos demonstrar pelo menos dois usos distintos do item 

“fora”. Primeiramente, o item aparece precedido de preposição (“Carnaval fora de 

época”), sinalizando a presença de uma exclusão, mas ainda com a função 

subcategorizada de expressão adverbial de cunho temporal. Mais adiante, apresenta-se 

com sua função prototípica de advérbio de lugar (“lado de fora dos blocos”), que 

estabelece oposição entre interior/exterior e manifesta uma categoria espacial externa. 

Spaziani (2008) sinaliza ainda mais três padrões funcionais identificados em sua 

pesquisa sobre o item “fora”:   

 

a) Fora integrado a um sintagma preposicionado de caráter adverbial 

intensificador, tomando por escopo o advérbio que o antecede, sendo que seu 

antecedente é um advérbio dêitico. Exemplo: “Eu saía por esse canal, (“eu”) 

ia pescar lá em cima com um colega, no domingo, ou lá para fora- (est) mas 

a pescaria é uma coisa muito incerta, não é? (Peul- c-3)” (SPAZIANI, 2008, 

p. 67). 

b) Fora recategorizado como preposição quando anteposto a um sintagma 

nominal, parafraseado por exceto. Exemplo: O horário de verão deixa a gente 

um pouco confuso, fora isso não tenho nada contra ele. 

c) Fora sucedido pela palavra que constituindo uma locução aparentemente 

conjuntiva. Nesse caso, considerado o uso mais inovador, trata-se de um 

operador argumentativo sinalizador de mais um argumento, em que 

desfocaliza-se a informação anterior e focaliza uma nova informação. 

Exemplo: Não sei se ela vai gostar da sobremesa, fora que morango nem é 

uma de suas frutas preferidas. 

 

Agora, analisemos o desenvolvimento do verbo pleno “querer” a um verbo 

auxiliar, expressando o aspecto proximativo, quando usado na perífrase formada por estar 

+ querer: GER + infinitivo. 

 

(2)  [...] foi quando ela começou a caminhar para o rio que ele decidiu não havia 

 
1 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc310712.htm>. Acesso em: 11 fev. 2015. 
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outro jeito, pois ou estava querendo ficar doente ou pretendia se jogar no 

rio para que a correnteza a levasse [...] (L. KIEHL. A Máscara, 2007, p. 

198-199)2. 

 

(3)  [...] Outra coisa, talvez eu demore para visitar vossas casinhas, pois o Gui 

está querendo ficar doente e vou me dedicar a cuidar dele, logo retornarei. 

Mas nem se preocupem, por aqui tá tudo em ordem!! :)3 

 

No excerto (2), o verbo “querer” se mostra em seu significado lexical original, 

relacionado à vontade. Para isso, requer um sujeito animado. Já no excerto (3), o verbo 

aparece com o significado proximativo (“estar prestes a ou à beira de”) ao invés de um 

verbo lexical de vontade. A utilização proximativa, contudo, não necessita de um sujeito 

animado. É possível usar essa mesma construção, com um sujeito inanimado, como em 

(4) (“minha unha”), ou com um sujeito nulo, como em (5): 

 

(4)  Depois de uma semana, minha unha está querendo cair. 

(5) Parece que está querendo chover. 

 

Por fim, vamos analisar a gramaticalização do item “mal”. Partindo do uso mais 

prototípico, atualmente, temos “mal” na posição de advérbio, como pode ser visto na 

seguinte tirinha, que ilustra o exemplo (6): 

 

 

 

 

 

(6) 

 

 
2 Disponível em <https://books.google.com.br>. Acesso em 11 fev. 2015. 
3 Disponível em < http://vilaclub.vilamulher.com.br/blog/outros/desanimou-levantate-e-busca-incentivo--

9-5743891-271623-pfi-daniehres.html>. Acesso em 12 fev. 2015. 
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Fonte: MARQUES, C. E. B. Diário do Bancário, jul. 2010
4 

 

Na pergunta feita pela personagem Mafalda, no terceiro quadrinho (“por que a 

humanidade funciona tão mal?”), o termo “mal” apresenta-se na posição pós verbal, 

modificando o verbo funcionar, ou seja, transmitindo a ideia de que a humanidade 

funciona de modo ruim. Se “mal” for colocado numa posição pré-verbal, configurará 

outro sentido e outra função, a qual Silva e Silva (2001) denomina como 

restrição/negação, como demonstrado na primeira ocorrência de “mal”, no trecho a 

seguir: 

 

(7)  Foi apenas uma promessa que eu mal1 sabia que um dia seria cumprida, a 

noite estava linda, um dia em que a lua iluminava mais que a luz do teatro 

municipal depois dos aplausos no fim da peça daquele sábado, que falava 

de amores mal2 resolvidos. 

Stéfano Avelino5 

 

Percebe-se, no exemplo (7), que nas duas ocorrências de “mal” não constatamos 

aquele valor qualitativo evidenciado no exemplo (6). O primeiro uso, nesse trecho de 

texto, assume um caráter enfático, tendendo a dar uma orientação mais argumentativa ao 

enunciado, pois restringe ou quase nega o fato de o narrador saber que um dia a promessa 

seria cumprida, corroborando uma noção de imperfeição ou irregularidade referente a 

ação verbal. Conforme Silva e Silva (2001, p. 39), “[n]estes contextos, mal passa a 

funcionar como um marcador de contraexpectativa no sentido de estar vinculado às 

expectativas do ouvinte”. Já no segundo uso de “mal”, notamos um valor prefixal, uma 

vez que modifica o particípio resolvidos, mantendo seu sentido de negação ou de modo 

ruim. 

Outro processo produtivo no uso de “mal” é a sua função como conjunção 

temporal: 

 

(8)  Mal saiu da penitenciária e o apenado Valdemar da Costa Neto, o chefão do 

Partido da República, já articula um nome para o Ministério dos Transportes 

– reduto do seu PR – numa negociação que começou na cadeia. 

 

Por Vitor, Bahia em pauta, nov. 20146 

 
4 Disponível em: <https://carloseduardobmarques.wordpress.com/2010/07/20/qual-a-melhor-tirinha-da-

mafalda-parte-2/attachment/087/>. Acesso em: 12 fev. 2015. 
5 Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/frase/MTUyODY4NQ>. Acesso em: 11 fev. 2015. 
6 Disponível em: <http://bahiaempauta.com.br/?p=104189>. Acesso em: 13 fev. 2015. 
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Nesse caso, a conjunção ocupa uma posição fixa, deslocada para o início da 

oração, servindo como ligação entre um evento (sair da penitenciária) e outro (articular 

um nome), desempenhando, também, um papel mais argumentativo. 

Como foi dito antes, há muitos outros casos de mudanças linguísticas, 

semelhantes as que foram expostas aqui, em que seu ensino exigirá que o professor 

considere aspectos históricos e não apenas as ocorrências sincrônicas de usos, nesse caso, 

é interessante realizar atividades com os alunos utilizando-se de estratégias que 

possibilite-os entrar em contato com textos produzidos em séculos antigos, a fim de que 

possam perceber as transformações linguísticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Negar o ensino das mudanças/variações pelas quais a língua está suscetível a 

passar é negar também a concepção de que a língua é fluida e resulta da interação entre 

os sujeitos que dela fazem uso. 

 Os âmbitos de pesquisas da Sociolinguística e do Funcionalismo, portanto, 

tornam-se muito relevante para compreender o uso e o funcionamento da língua, uma vez 

que, ao buscar assimilar a língua a partir dos usos, dá-se a oportunidade ao professor e ao 

aluno de refletirem acerca da língua de modo pragmático. 

Diante do que foi apresentado nesse artigo, espera-se contribuir com a percepção 

de que o ensino de mudanças linguísticas, tal como a gramaticalização, não é algo 

complicado de se efetuar, desde que o professor reveja suas práticas de ensino e alie a 

pesquisa às suas aulas. 
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CAPÍTULO 78 
 

A FORMAÇÃO DO ALUNO DO CURSO DE LETRAS: 
SEUS SIGNIFICADOS E SUAS CRENÇAS 

 
Célia Márcia Gonçalves Nunes Lôbo, Érika Cristina Alves Carvalho e 
Maria Claudino da Silva Brito 

 
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo analisar a formação docente do 
aluno do Curso de Letras do Campus Universitário do Araguaia/ UFMT, 
buscando compreender as perspectivas desse futuro profissional dentro do 
curso. Para realizar essa pesquisa, fizemos entrevistas com os alunos de cada 
ano/período da graduação do Curso. Por meio da pesquisa qualitativa e da 
etnografia, analisamos os dados coletados dos alunos voluntários, 
relacionando-os com as bibliografias selecionadas sobre o assunto. A análise 
nos mostra a preocupação que a maioria dos alunos possui quanto ao 
processo de formação que estão recebendo, principalmente em relação à 
necessidade de maior enfoque em aulas práticas e metodologias de ensino. 
Percebemos que as opiniões quanto à Língua Portuguesa e à Literatura são 
divididas e que o aluno reconhece que a formação fornecida pelo Curso é 
apenas uma formação inicial, orientadora, e que o aprimoramento tem que 
partir do próprio aluno. As crenças vão se constituindo no decorrer da 
formação e a conscientização da importância do professor na sociedade 
também tem se concretizado durante o Curso. 
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INTRODUÇÃO 

O Campus Universitário do Araguaia (CUA) da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT) oferece atualmente dezesseis cursos de graduação. Entre os cursos de 

licenciatura ofertados pela instituição, está o Curso de Licenciatura Plena em Letras, que 

foi um dos primeiros cursos a serem criados pelo Instituto, em 1981. O Curso de Letras 

do CUA/UFMT trabalha com a formação inicial de futuros professores na área de Língua 

Portuguesa e Literatura.  

A partir de conversas informais com os alunos do Curso, percebemos que há 

certos receios, esperanças e desejos por parte desses alunos em relação tanto à visão de 

ser um futuro docente quanto em relação a essa formação que estão recebendo. 

Respaldadas nessas percepções, surgiu-nos o desejo de pesquisar sobre como 

estava sendo realizada a formação do aluno do Curso de Letras como um futuro 

profissional docente, analisando principalmente as crenças que estão sendo formadas no 

decorrer das séries de graduação, bem como seus significados, suas perspectivas, 

insatisfações, medos e como está desenvolvido o conceito de Língua Portuguesa. 

Este artigo constitui-se, portanto, de resultado de pesquisa vinculada a um projeto 

de iniciação científica, desenvolvido nos anos de 2006 a 2007, sob orientação da 

professora Maria Claudino da Silva Brito. Todo o trabalho realizado nessa pesquisa 

buscou compreender todas as indagações supracitadas, considerando que é a partir do 

entendimento de tais questões que se pode aprimorar o processo de formação inicial no 

Curso de Letras e, consequentemente, contribuir para a formação de professores mais 

capacitados e seguros diante do que vão enfrentar em uma sala de aula. 

A pesquisa realizada é de base qualitativa, sob as lentes da etnografia. Usando o 

instrumento das entrevistas gravadas em áudio, como método de coleta de dados, 

trabalhamos com cinco sujeitos informantes de cada uma das séries/anos do Curso. Os 

dados coletados apontam importantes aspectos que são apresentados neste artigo e que 

precisam ser considerados na estruturação e desenvolvimento do Curso. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

Para iniciarmos o projeto, realizamos reuniões juntamente com a professora 

orientadora para o conhecimento de algumas obras e autores que nos dariam 
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embasamento para o início das análises dos dados coletados. 

Primeiramente, nos foi de extrema importância saber como se efetiva uma 

pesquisa, tendo em vista que, na ocasião, ainda estávamos iniciando nossa trajetória como 

pesquisadoras. Lüdke e André (1986, p.10) nos trouxeram esse conhecimento de forma 

bastante clara “pesquisar significa muito mais que retirar dados de uma enciclopédia. 

Implica investigar, levantar questões, avaliar e relacionar os acontecimentos”. Além 

disso, também nos deu amparo ao conhecimento da pesquisa qualitativa. A pesquisa 

qualitativa é aquela que busca entender um fenômeno específico a fundo e utiliza 

descrições, comparações e interpretações. 

Bueno apud Peixoto (2003), nos possibilitou compreender acerca da abordagem 

fenomenológica, ponderando sobre a definição do que seja a fenomenologia. Para isso a 

autora cita diversas discussões de Husserl, Merleau-Ponty, entre outros autores.  

Segundo Bueno apud Peixoto (2003), “A fenomenologia dirige-se para a 

experiência, observando, refletindo, descrevendo e deixando-se guiar pelas coisas como 

elas se manifestam em sua pureza original”. Martins (1992) conceitua a fenomenologia 

como “o estudo ou a ciência do fenômeno, daquilo que se mostra por si mesmo, que 

procura abordar diretamente o fenômeno, interrogando-o, tentando descrevê-lo e 

procurando captar sua essência”.  

Lungarzo (1990) nos define o que é o conhecimento científico e como são 

classificadas e divididas as ciências. Ele afirma que “o conhecimento científico é geral. É 

conhecimento de conjuntos ou classes de fatos e situações, e não apenas de fatos isolados” 

(LUNGARZO, 1990, p.14). 

Dessa forma, podemos dizer que a pesquisa que realizamos se define como 

conhecimento científico, pois os dados colhidos foram analisados e justificados, tendo 

como referencial as experiências vividas pelos alunos tanto na universidade quanto na 

vida, com o intuito de se chegar a uma informação do verdadeiro significado que tem a 

formação docente para os alunos do curso de Letras. 

Um dos autores que mais contribuíram para análise dos dados foi Tardif (2002) 

que aborda sobre a subjetividade do professor e a relação dos saberes e da prática docente. 

O autor apresenta algumas mudanças que deveriam ocorrer em relação à formação de 

professores. A primeira delas, citada por ele, é que os professores reconheçam que 

“possuem a competência para atuar em sua própria formação e para controlá-la”, ou seja, 

que eles podem e devem opinar sobre a formação que recebem e buscar se aprimorar cada 

vez mais. A segunda mudança relevada por Tardif (2002) diz respeito à questão dos 
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conteúdos e teorias ensinados no processo de formação de professores: 

Na formação de professores, ensinam-se teorias sociológicas, docimológicas, 

psicológicas, didáticas, filosóficas, históricas, pedagógicas, etc. que foram concebidas, a 

maioria das vezes, sem nenhum tipo de relação com o ensino nem com as realidades 

cotidianas do ofício de professor. (TARDIF, 2002, p.241). 

Por fim, o autor sugere uma transformação na maneira de se formar o professor. 

“O que é preciso não é exatamente esvaziar a lógica disciplinar dos programas de 

formação para o ensino, mas pelo menos abrir um espaço maior para uma lógica de 

formação profissional que reconheça os alunos como sujeitos do conhecimento”. 

(TARDIF, 2002, p.242). 

Outro autor que exerceu bastante importância para a análise dos dados foi 

Guarnieri (2000) que traz em seus textos considerações a respeito da aprendizagem 

profissional docente. 

Segundo Silva apud Guarnieri (2000, p.26): 

 

(...) hoje não se pode mais falar do professor, mas dele no contexto (de 

profissionalidade e de vida). Muitos saberes e crenças vão sendo estruturadas 

e desestruturadas nessas fases. Algumas vão sendo estruturadas no curso de 

formação de professores, no início de carreira e outras ao longo da carreira que 

nesse percurso ou se afirmam ou se desestruturam. 

 

É partindo desse princípio que seguimos nosso projeto de pesquisa, buscando 

compreender essas crenças e os significados que elas possuem na vida profissional desse 

futuro docente sujeito desta pesquisa. 

 

METODOLOGIA 

No início do projeto, tivemos reuniões com as professoras orientadoras em que 

nos foram repassados alguns referencias teóricos para nos auxiliar em nossa pesquisa. 

Uma vez que nosso objetivo era saber sobre como estava sendo realizada a 

formação docente do aluno do curso de Letras, decidimos interrogar alguns alunos. Foram 

selecionados cinco voluntários de cada série/ano do Curso de Letras do CUA / UFMT. 

As entrevistas, gravadas em áudio, foram feitas durante os intervalos entre as aulas. Após 

cada entrevista, os dados coletados foram transcritos para uma posterior avaliação e 

análise. 

Fizemos uma pesquisa de aspecto qualitativo, utilizando como método a 
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etnografia, pois segundo McDermott apud Bogdan e Biklen (1994), “a etnografia deve 

explicar o comportamento das pessoas recorrendo à descrição daquele conhecimento que 

estas possuem e que lhes permite comportarem-se de forma adequada, dadas as normas 

de senso comum nas respectivas comunidades”, ou seja, por meio da etnografia podemos 

abstrair os dados que são relevantes para o nosso estudo, sem interferir com nossas 

opiniões. São dados puros, coletados e descritos sem modificar o que o sujeito de pesquisa 

nos revela. 

Com o objetivo de compreender mais a fundo como o estudante de Letras entende 

a sua formação – tanto a formação que se refere a “ser professor”, como a que se refere, 

especificamente, a “ser professor de Língua e de Literatura” – o método etnográfico foi 

utilizado de desvendar nuances que, às vezes, passam despercebidas. 

Assim, como instrumentos de coleta de dados, a partir da abordagem etnográfica, 

foram utilizadas, junto às entrevistas gravadas em áudio, as conversas informais e a 

análise documental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tal como já foi citado, o objetivo desta pesquisa foi saber como realizava-se a 

formação do aluno do curso de Letras (CUA / UFMT) como um futuro docente, no 

intervalo dos anos de 2006 a 2007. Consideramos o que Silva apud Guarnieri (2000) diz 

sobre essa formação:  

 

(...) o professor não constrói seus saberes somente durante sua vida, e não só a 

escola, com sua cultura, lhe proporciona meios para construir esses saberes. 

Há também o momento de sua formação acadêmica que deve ter papel decisivo 

na construção do profissional (...).  

 

Para efetivar essa pesquisa, buscamos construir um questionário que se 

aproximasse do nosso objetivo de forma mais direta possível. Durante as entrevistas 

constatamos a existência de ideias e opiniões das mais diversas. Há uma parcela dos 

alunos que deseja ser professor, mostrando entusiasmo, desejo de mudança, de inovação 

na forma de dar aula: 

 

“[...] eu não gosto do tradicional [...] você fica preso a livros, fica preso à prova, 

fica preso a várias questões docentes. Então acho que tem que seguir um passo 

mais adiante desse tradicionalismo, tem que ser mais dinâmico, mais interativo 

com os alunos, e a minha didática vai ser totalmente diferente do tradicional 
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porque eu quero inovar”. (aluno 1 do 3º ano). 

 

“[...] o professor tem que desenvolver, tem que ser malabarista, mas ele tem 

que desenvolver técnicas que o aluno goste das aulas dele [...]” (aluno 2 do 3º 

ano). 

 

“[...] você tem que ser, em primeiro lugar criativo, se não suas aulas ficam 

chatas, monótonas e eles vão aprender simplesmente aquilo que tá no livro 

didático [...]” (aluno do 2º ano). 

 

“[...] Nada de formalismo, nada de barreiras. A sala de aula, quatro paredes, 

pra mim é uma prisão. [...] Então eu quero que [...] as pessoas que eu vou 

auxiliar no desenvolvimento intelectual, que eu possa transportar elas (SIC) de 

dentro de uma sala de aula pra outros lugares. Porque assim eu vou ampliar os 

horizontes delas [...]” (aluno do 1º ano). 

 

Notamos aqui que algumas crenças foram construídas por esses alunos por meio 

de experiências vivenciadas por eles, ou seja, as opiniões que têm sobre o processo de 

lecionar, acrescentando o desejo de mudança, vêm de fatos ou momentos vividos por 

esses alunos até chegarem a uma conclusão do que pode ser melhor. 

Em contrapartida, há uma outra parcela que não almeja ser professor, afirmando 

fazer o curso por questão de afinidade com algumas disciplinas. Outros fazem o curso 

pensando em concursos de nível superior, ou pensando em atuar em outras áreas, e há 

aqueles que exergam a profissão de professor desvalorizada, o que desestimula a segui-

la: 

 

“[...] é uma profissão muito complicada, não é valorizada, você se sente assim 

excluído, de uma forma, na sociedade, né? [...] Professora é aquela que tá em 

todas as profissões. Professora é aquela que dá aula pra médico, dá aula pra 

fisioterapeuta, que da aula pra, e todo mundo ganha, é bem mais remunerado 

que o professor [...]” (aluno do 2º ano) 

 

“[...] o curso eu acho que de um modo geral ele é bom e pode oferecer, pode 

me oferecer um emprego além de professora, porque você pode estar atuando 

em outras áreas”. (aluno do 4º ano). 

 

Tardif (2002, p.243) analisa tal desvalorização dos professores como um 

problema político: 

 

(...) os professores sempre estiveram subordinados a organizações e a poderes 

maiores e mais fortes que eles, que o associavam a executores. Ainda hoje, na 

maioria dos países, embora os professores ocupem a posição mais importante 

entre os agentes escolares, embora o papel deles seja tão importante quanto o 

da comunidade científica, no que se refere ao aspecto sociocultural, eles se 

encontram, com muita frequência, em último lugar na longa sequência dos 
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mecanismos de decisão e das estruturas de poder que regem a vida escolar. 

 

Observamos também que muitas das crenças que os alunos possuíam em relação 

à Língua Portuguesa foram modificadas ao ingressarem no curso: 

 

“Bom, pra mim foi uma surpresa o que eu tô aprendendo durante o curso, é, 

em relação assim à língua portuguesa, porque eu achava que língua portuguesa 

seria só a gramática em si, a gramática normativa, e eu tô a cada dia me 

surpreendendo mais [...]” (aluno do 2º ano). 

 

Quando os alunos foram questionados quanto à perspectiva que possuem do curso, 

a maioria respondeu que esperam do curso condições para ser um bom profissional e 

consideram a base teórica fornecida pelo curso, muito boa. Porém, houve uma 

demonstração de insatisfação de quase todos os entrevistados do segundo, terceiro e 

quarto ano, quanto à formação recebida em algumas séries do curso, principalmente a 

formação do segundo ano: 

 

“[...] a minha formação não tá tão assim apurada porque foram várias falhas 

que aconteceram no primeiro e no segundo ano, foram... assim a gente não teve 

uma base concreta [...]” (aluno do 3º ano). 

 

“[..] nós tivemos altos e baixos durante o curso [...] porque no primeiro ano 

(SIC) foi professores bons, mas no segundo e terceiro teve uma queda assim, 

então desestimulou o estudo da gente [...]” (aluno do 4º ano). 

 

“[...] eu acho que nós tivemos uma boa base teórica, a não ser acho que no 

segundo ano que não foi assim muito bom [...]” (aluno do 4º ano). 

 

“[...] no primeiro ano eu não tenho o que reclamar, aprendi muita coisa, eu 

acho que foi bem puxado, agora no segundo eu já tô meia descrente porque 

não era o que eu esperava., né, eu esperava mais [...]” (aluno do 2º ano). 

 

Mesmo diante desse quadro de insatisfação, os alunos demonstraram ter 

consciência de que a formação deles como professores não depende somente do professor 

que lhes formam, mas também do próprio sujeito que está sendo formado e asseguram 

que, apesar de considerarem boa a base teórica fornecida, ela somente não é o suficiente, 

o curso apenas abre o espaço, o aluno tem que se aprimorar, buscando mais 

conhecimentos: 

 

“[...] a professora Marly fala que a faculdade ela só abre picadas, a gente que 

tem que correr atrás. Então o que eles passam aqui pra gente não é suficiente 

pra quando a gente sair daqui, a gente ser um bom professor, então a gente tem 

que correr atrás da, do conhecimento, fazendo curso, fazer estágio [...]” (aluno 
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do 2º ano). 

 

Diante disso, podemos afirmar que a formação do professor é contínua e não 

acontece somente nos cursos de graduação, essa formação depende muito, também, do 

próprio formando. 

Ainda em relação à formação desses futuros docentes, percebemos que à medida 

que os anos de graduação vão passando, aumenta-se a preocupação e a necessidade 

quanto ao enfoque em aulas práticas. Os alunos afirmam que há pouco tempo dedicado à 

prática: 

 

“[...] conhecimento a gente tem de sobra, a gente tem pouquíssimo tempo pra 

aprender [...]eu espero que de agora em diante eles enfoquem mais no que a 

gente vai precisar dentro de uma sala de aula e principalmente o que a gente 

vai precisar pra tentar ensinar o que a gente aprendeu pros alunos [...]” (aluno 

do 2º ano). 

 

“[...] a gente tem a teoria, falta a prática, mesmo a gente tendo feito estágio, 

não é o suficiente com certeza, né [...]” (aluno do 4º ano). 

 

Sobre esse assunto, Tardif (2002, p.241) exprime que “o trabalho dos professores 

exige conhecimentos específicos a sua profissão e dela oriundos, então a formação de 

professores deveria em boa parte, basear-se nesses conhecimentos”. Guarnieri (2000, 

p.13) acrescenta que “a aprendizagem profissional ocorre à medida que o professor vai 

efetivando a articulação entre o conhecimento teórico-acadêmico, o contexto escolar e a 

prática docente”. Tais afirmações vêm confirmar que a formação do professor é um 

processo que depende tanto das teorias quanto da prática dessas teorias para alcançar o 

sucesso, ou seja, ambas estão relacionadas. 

Ao serem indagados sobre a questão da segurança para ensinar, as opiniões 

ficaram divididas quanto à Literatura e à Língua Portuguesa: 

 

“[...] eu não me sinto segura de maneira alguma pra transmitir gramática pros 

meus alunos. Literatura eu me sinto, até porque eu sou apaixonada pela 

literatura, então eu me esforço muito, agora, gramática é uma coisa muito, é 

quase que, ela chega a ser uma ciência exata praticamente da Língua 

Portuguesa [...]” (aluno do 2º ano). 

 

“Em relação a Língua Portuguesa eu acho que sim, mas Literatura não. 

Primeiro porque eu gosto de Língua Portuguesa e não gosto de literatura [...]” 

(aluno do 4º ano). 

 

Percebemos, diante dessas respostas, que a segurança está ligada ao conhecimento 

ou à afinidade que se tem em relação a uma certa disciplina. Ainda quanto ao aspecto de 
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segurança, os alunos foram unânimes em dizer que não se sentem preparados e seguros 

para realmente lecionar, e que segurança só irão adquirir com a experiência: 

 

“Olha essa história de que, assim, se sentir seguro e preparado eu vejo que isso 

aí é um mito, né, eu acho que a gente tem que buscar sempre aprimoramento, 

e é na prática que a gente aprende realmente a ensinar [...]” (aluno do 3º ano). 

 

“Bem, segura, segura, não. Aqui a gente tem assim uma base, como você diz, 

é bem teórica mesmo [...] A segurança a gente tem quando a gente tá dentro da 

sala de aula, eu acredito [...]” (aluno do 3º ano). 

 

“[...] acho que segurança mesmo só com experiência na sala de aula, aqui tem 

embasamento teórico, e bom tudo, mas entro de sala de aula é bem diferente.” 

(aluno do 4º ano). 

 

Segundo Silva apud Guarnieri (2002, p.37) “é no cotidiano escolar que o professor 

aprende, desaprende, reestrutura o aprendido, faz descobertas, estrutura formas de 

pensamentos e constrói crenças”, tal consideração vai ao encontro do que os alunos 

entrevistados afirmaram anteriormente.  

Outro dado relevante que podemos observar nos diálogos com os entrevistados 

foi a demonstração da consciência sobre a importância que há a profissão de professor, 

uma vez que esse é quem forma cidadãos: 

 

“[...] Eu acho que educação é realmente o que pode transformar essa vergonha, 

que é o país atualmente, em uma nação. Eu acho que pensar, também a 

educação não apenas com o conteúdo, né, mas que a gente pode, né, passar 

uma consciência de classe, a gente pode, é, passar uma noção de historicidade, 

né, e preparar as pessoas enquanto cidadãos  para a transformação da 

sociedade.” (aluno do 3º ano). 

 

“[...] as aulas que eu pretendo dar são aquelas aulas voltadas [...] pra sociedade, 

pra além de preparar o aluno somente na questão dos livros, na questão de 

conteúdo que se limita num ano eu quero poder preparar os meus alunos [...] 

pra sociedade, envolvendo dentro da sala de aula as questões políticas, as 

questões sociais, as questões religiosas [...]” (aluno do 3º ano). 

 

“[...] o professor de Letras é o professor que forma professores, então é o 

professor que forma cidadão [...]” (aluno do 4º ano). 

 

Alguns se voltaram para o fato de que para formar um aluno (cidadão) é preciso 

partir da realidade que esse se encontra. 

 

“[...] não adianta você preparar uma aula muito legal, você tem um conteúdo, 

você tem um embasamento teórico muito bom, mas você tem que conhecer a 

realidade do seu público, dos seus alunos [...]” (aluno do 1º ano). 

 

“[...] o que a gente tem que ver é justamente esse contexto social, histórico, 

político, é, o contexto em que o aluno vive, é, as formas que a gente deve 
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abordar para fazer com que, é, o que a gente fala chegue até eles, com que eles 

entendam, né [...]” (aluo do 3º ano). 

 

Silva apud Guarnieri (2002) considera que “a prática docente e as atividades 

escolares são práticas políticas”. Do mesmo modo Tardif (2002, p.228) cita essa visão da 

importância que possui o profissional professor, “em seu trabalho cotidiano com os 

alunos, são eles os principais atores e mediadores da cultura e dos saberes escolares. Em 

suma, é sobre os ombros deles que repousa, no fim das contas, a missão educativa da 

escola”. 

Mediante as análises realizadas ao longo desse projeto de pesquisa, pudemos notar 

que as crenças dos futuros docentes no curso de Letras estão sendo formadas no decorrer 

do curso de uma forma positiva, ou seja, percebemos uma preocupação quanto ao 

processo de aprender para ensinar. Em contrapartida, notamos que, infelizmente, esses 

alunos não estão se sentindo seguros e preparados para atuarem como professores se 

dependerem somente do que estão adquirindo na universidade. Percebem que a prática 

docente, na realidade das escolas onde atuarão, é muito importante para a continuidade 

de sua formação. 

Por meio das entrevistas realizadas, pudemos perceber que as opiniões quanto à 

formação docente recebida no Curso de Letras do CUA/UFMT são diversas mas se 

assemelham  em alguns pontos. 

É interessante observar o quanto a experiência de vida desses futuros professores 

entrevistados é visível em suas afirmações, expectativas, crenças e significados. 

Identificamos isso em todos os diálogos, por exemplo, quando o aluno diz que quer “fugir 

do tradicionalismo”, que rejeita o livro didático ou até mesmo uma sala de aula fechada. 

Todas essas afirmações evidenciam que as opiniões que possuem fundamentam-se em 

algum contato que já vivenciaram com essas situações e que, de algum modo, não foi 

bem aceito por parte deles. 

Partindo desse princípio, observamos também que as experiências vivenciadas 

pelos alunos podem agir de forma positiva no processo de formação de conceitos e 

opiniões. Uma das implicações positivas, influenciadas por essas experiências, está no 

fato do aluno compreender que sua formação como um futuro profissional docente 

depende muito mais dele próprio do que de qualquer outro. Dessa forma, notamos que o 

aluno reconhece que a formação docente é um processo contínuo e acontece não apenas 

na universidade. 

Em relação às crenças e significados sobre a Língua Portuguesa, percebemos que 
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são modificados à medida em que se conhece mais sobre ela, porém, observamos também 

que o conceito do que é Língua Portuguesa não está sendo bem formado, pois os alunos 

demonstram, por meio dos diálogos, lacunas quanto à sua compreensão, ou seja, esse 

conceito tem ficado mascarado para uma grande parcela dos alunos. 

Um aspecto de bastante pertinência constatado na análise dos dados refere-se à 

questão de como está sendo trabalhada a importância do papel de ser um professor. Os 

alunos atribuem ao professor a responsabilidade de formar cidadãos, ou seja, veem o 

professor como um agente político capaz de transformar uma sociedade. É valiosíssima 

essa consideração, pois o profissional que reconhece a sua importância, principalmente 

sua importância social, se valoriza mais e, consequentemente, busca fazer o melhor em 

sua profissão. 

Ainda quanto à formação recebida na universidade, notamos certas angústias e 

preocupações quanto à atividade de lecionar em uma sala de aula. Os alunos demonstram 

a necessidade de maior contato com a realidade que vão enfrentar. Reclamam a ausência 

de aulas práticas e se sentem inseguros por isso. Há uma pequena parcela que não se deixa 

levar por essa necessidade, afirmando que a segurança é adquirida com a experiência. De 

certa forma, defendemos que essa pequena parcela está correta, porém, há de se 

considerar que um bom embasamento teórico e boas oportunidades de se conhecer melhor 

o ambiente onde vão trabalhar, certamente proporcionará a queda de alguns receios e 

incertezas por parte desses futuros professores. 

Segundo Guarnieri (2000), “o papel dos cursos de formação inicial implica uma 

base teórica conceitual suficiente para que o professor questione o que já aprendeu e para 

que possa construir o seu próprio referencial teórico para trabalhar e superar o senso 

comum”. Partindo disso, podemos dizer que o curso tem como objetivo orientar o futuro 

docente, sendo que a experiência numa sala de aula é que, de fato, lhe proporcionará 

aprender a prática docente, consequentemente, trazendo maior segurança à sua conduta 

como profissional. Segurança essa que nunca será total, já que a prática é sempre um 

terreno incerto e pantanoso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Refletindo sobre o estudo desenvolvido nesse projeto de pesquisa, é importante 

considerar a necessidade de se conscientizar sobre o valor que possuem os professores 

em relação à educação e à formação de outros indivíduos. Portanto, ao professor cabe 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1326



procurar estar sempre buscando aprimoramento e renovação. 

Consideramos que a educação é um processo dialético, para que ela ocorra de 

forma efetiva e satisfatória, é necessária, primeiramente, uma mudança de atitude por 

parte do professor, ou seja, o professor é quem tem de abrir o espaço para a construção 

de conhecimento, por meio de diálogos com alunos, debates, enfim, proporcionar ao 

aluno o espaço para reflexão. Por sua vez, o aluno necessita estar disposto a aprender, 

dando a abertura que o professor precisa para ensinar.  

É de suma importância que o futuro docente saiba do seu compromisso no 

processo de educar para que ele absorva o máximo possível de conhecimentos oferecidos 

em seu curso de formação e se aprofunde em áreas que para ele ainda não foram 

esclarecidas, pois o que faz de um professor um bom profissional é a segurança que ele 

possui quanto ao que irá transmitir. 

Quanto à insatisfação demonstrada pela maioria dos entrevistados em relação à 

formação recebida no segundo ano de graduação do Curso, vemos uma necessidade de 

investigação do que pode estar ocorrendo. Investigação que poderia ser realizada com o 

objetivo de esclarecer qual o problema existente e apresentar possíveis soluções e/ou 

intervenções, pois, desse modo, estaremos contribuindo para o aperfeiçoamento dessa 

formação fornecida pelo Curso de Letras no CUA/UFMT. 
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CAPÍTULO 79 
 

O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO: A INTEGRAÇÃO DOS 
SABERES TÉCNICO-CIENTÍFICOS COM OS SABERES 
PEDAGÓGICOS 

 
Célia Márcia Gonçalves Nunes Lôbo, Érika Cristina Alves Carvalho e 
Maria Claudino da Silva Brito 

 
RESUMO: O presente estudo visa desvendar qual o significado da formação 
pedagógica para o professor universitário, que atua nas Faculdades UNIVAR, 
no município de Barra do Garças – MT. Procuramos entender como ocorre a 
prática da sala de aula para alguns professores e como eles entendem, 
principalmente, a questão da formação pedagógica. Para realizar essa 
pesquisa utilizamos como método a abordagem etnográfica e por meio da 
pesquisa qualitativa, selecionamos três professores universitários, sendo dois 
de cursos de licenciatura (Pedagogia e História) e um de curso bacharelado 
(Ciências Contábeis) a fim de entrevistá-los e realizarmos observações em 
sala de aula para coletar mais informações relevantes ao estudo. A análise 
demonstra resultados satisfatórios, uma vez que notamos a preocupação dos 
professores envolvidos na questão da formação pedagógica e por saberem 
sua importância no processo de ensino, afirmando que os saberes técnico-
científicos e os pedagógicos se complementam. Em especial, o professor do 
curso bacharelado demonstrou muita atenção com a questão. A instituição 
observada também demonstra essa preocupação, pois investe em cursos que 
trabalham essa temática com seus professores. Acerca da prática docente, os 
professores afirmaram que ela depende muito do contexto em que está 
inserida. Por fim, consideramos que esta pesquisa proporcionou uma reflexão 
sobre a prática docente de todos os professores envolvidos. Entendemos que 
a valorização e o aperfeiçoamento do saber pedagógico dependem da união 
entre professores e instituição de ensino para a construção da docência no 
ensino superior. 
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INTRODUÇÃO 

A Educação é um ato social que se faz presente em distintos lugares, tanto em 

escolas e/ou instituições educacionais, como na rua, num ambiente familiar, etc. 

Entendendo a Educação como “um ato psicossocial, pelo qual uma pessoa trabalha 

influenciando outra com suas ideias, ideologias e valores” (TOSI, 2001, p.22), 

consequentemente sabemos que ela se transforma conforme mudam os valores e 

ideologias, ou seja, conforme se muda a sociedade. 

Nesse contexto de mudança educacional, é de suma importância que o educador 

também acompanhe esse progresso a partir de aprimoramentos pessoais. Tanto quanto o 

educador, as instituições de ensino também possuem essa necessidade. 

Diante disso, concordamos com Pimenta apud André e Oliveira (2000, p.60), que 

“professor é um conceito polissêmico, que adquire significações conforme os contextos, 

os momentos histórico-sociais e pessoais, os valores e as finalidades que a sociedade, o 

professor e os alunos atribuem à educação”. 

Esta pesquisa parte da preocupação que temos coma atuação do professor 

universitário. Procuramos entender como ocorre a prática da sala de aula para alguns 

professores e como eles entendem, principalmente, a questão da prática pedagógica, pois 

sabemos que 

 

(...) ministrar aulas envolve o domínio de técnicas específicas e um tipo de 

competência profissional, a pedagógica, que deve ser aprendida e desenvolvida 

como qualquer outra competência e não simplesmente ser considerada como 

um dom (VASCONCELOS, 2000, p.1). 

 

Tal preocupação com esse sujeito da pesquisa surge do pensamento de que a 

relação entre teoria e prática “é o fator de garantia de competência para o exercício do 

magistério universitário” (VASCONCELOS, 2000, p.26). 

Torna-se relevante essa pesquisa pelo fato de que percebemos muitas vezes, no 

meio acadêmico, o descaso pelas disciplinas pedagógicas e consequentemente o 

insucesso no processo educacional. Tendo como foco a formação pedagógica do docente 

do ensino superior, utilizamos como base a pesquisa qualitativa, e como método a 

abordagem etnográfica, uma vez que “as modalidades etnográficas permitem o exame de 

conjuntos escolares ou classes e admite-se a participação do pesquisador no processo” 
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(CASTRO e CARVALHO, 2002, p.29). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nessa seção, apresentamos os principais autores que subsidiaram nossa pesquisa. 

Lüdke e André (1986) nos ampararam no que diz respeito às “abordagens qualitativas de 

pesquisa”, abordando, em especial, sobre a pesquisa etnográfica.  

A partir da leitura de Pimenta (2002), pudemos nos atentar para diversos fatores 

que influenciavam a prática pedagógica do docente, bem como para o paradoxo existente 

entre as exigências que a sociedade faz para o professor e as condições e contextos em 

que esse profissional tem que exercer sua profissão. 

Tosi (2001), bem como Castro e Carvalho (2002), falam da questão da 

intencionalidade de educar. Tosi (2001) focaliza mais a questão das formas e conceitos 

de educação, enquanto Castro e Carvalho (2002) destacam “que a ação de ensinar é 

sobretudo uma intenção e indica que na maior parte das vezes há um longo caminho entre 

o propósito e sua realização. Para tanto, entram em cena procedimentos ditos didáticos, 

visando um encontro entre o ensinar e o aprender” (CASTRO e CARVALHO, 2002, 

p.15). 

Os autores que julgamos de grande relevância nessa pesquisa foram: André e 

Oliveira (2000), Vasconcelos (2000) e Tardif (2002), pois abordam a questão da formação 

pedagógica e a relação entre os saberes técnico-científicos. Vasconcelos (2000) enfatiza 

bastante sobre o descaso com a formação didático-pedagógica, citando que as próprias 

leis sequer consideram esse aspecto, o que é visto pela autora como algo absurdo. A autora 

comenta os diferentes artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

lei 9.394/96 e ressalta a sua indignação: 

 

A interpretação do artigo leva a que se admita, formalmente, a possibilidade 

de aprender a leciona por ensaio e erro, capacitação em serviço, quando se trata 

de formação de professores, ‘e, no mínimo, uma temeridade! Admite, ainda, 

“experiências anteriores em instituições de ensino”, ou seja, umas instituições 

serão cobaias de outras aleatoriamente (VASCONCELOS, 2000, p.17). 

 

Além dessa ênfase dada acerca da LDB, Vasconcelos (2000) expõe muito bem a 

importância que possui o professor ser conhecedor das teorias que embasam sua área de 

conhecimento e saber integrar esse saber com a aplicabilidade, ou seja, ligar teoria e 
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prática. 

 

METODOLOGIA 

 

Este artigo constitui em resultado de pesquisa vinculada a um projeto de iniciação 

científica, desenvolvido nos anos de 2007 a 2008, sob orientação da professora Maria 

Claudino da Silva Brito. 

O primeiro momento dessa pesquisa foi marcado por reuniões entre os 

pesquisadores envolvidos para a seleção das obras relevantes sobre o tema, visando 

aprofundamento teórico sobre o assunto. Após as reuniões e as leituras de tais obras e 

seus respectivos fichamentos, partimos para o contato com os professores universitários, 

a fim de expor o projeto e solicitar permissão para observações de algumas aulas. 

Foram selecionados três professores, sendo dois de cursos de licenciatura 

(Pedagogia e História) e um de curso bacharelado (Ciências Contábeis). Num prazo de 

duas semanas, realizamos observações em aulas desses professores e anotamos em um 

diário de campo as informações mais relevantes para o projeto. 

No final das observações, realizamos entrevistas gravadas em áudio com os 

professores sujeitos da pesquisa no intuito de recuperar maiores informações acerca de 

suas ideias sobre a formação pedagógica. Após as entrevistas, os dados foram transcritos 

e confrontados com as obras lidas. 

Devido ao fato de termos mantido um contato pessoal com a realidade estudada e 

por buscarmos descrever e interpretar os dados colhidos, caracterizamos essa pesquisa 

como qualitativa, pois segundo Lüdke  e André (1986, p.11): “a pesquisa qualitativa 

supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está 

sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo de campo”. 

Sabendo que o objetivo dessa pesquisa consiste na compreensão do significado da 

formação pedagógica para os professores universitários, a abordagem etnográfica foi 

utilizada para entender essa questão. No entanto, seguimos o pressuposto de que o estudo 

etnográfico nos permite “ilustrar a perspectiva dos participantes, isto é, a sua maneira de 

ver o mundo e as suas próprias ações” (LÜDKE  e ANDRÉ, 1986, p. 14). 

Além de entrevistas gravadas em áudio e as observações em sala de aula, foram 

utilizados como instrumentos de coleta de dados as conversas informais e a análise 

documental. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes de iniciarmos as discussões sobre os dados coletados, queremos ressaltar 

que a preocupação dessa pesquisa com a formação pedagógica do docente universitário 

não se trata de uma mera “preocupação tecnicista, (...), voltada para o simples domínio 

de técnicas metodológicas (...), é basicamente uma preocupação com a questão filosófica 

do “ser professor”, ou melhor, do “sentir-se educador” (VASCONCELOS, 2000, p.4-5). 

Por isso, entre nossos questionamentos das entrevistas gravadas em áudio 

procuramos, com base em Ruben Alves (1981), entender como os professores 

universitários entrevistados, diferenciam o “professor” do “educador”. A partir desse 

questionamento pudemos observar que os professores demonstram clareza e 

discernimento sobre os dois conceitos: 

 

“[...] A.... Diferença existe, tudo depende de um ponto de vista, eu sempre que 

sou questionado, qual sua profissão, eu falo sou professor com orgulho, né? 

Porque eu realmente eu gosto do que eu faço, mas se a gente colocar na prática, 

se agente colocar ah... a questão diferença professor x educador, creio eu que 

o professor seria a figura mais relacionada ainda as práticas positivistas, onde 

ele surgia, onde ele era necessário como um transmissor de conhecimento e o 

educador seria mais o mediador, aquele que media que consegue fazer com 

que o aluno construa seu próprio conhecimento e não apenas repita o que lhe 

é falado”. (Professor A). 

 

“[...] acho que professor pra mim, é ser uma pessoa responsável na sua, é... 

situação, é, enquanto profissão, e educador eu acredito que vai um pouco além 

[...]” (Professor B). 

 

“[...] Eu argumento assim, que o professor [...] assim é como se ele colocasse 

superior aqueles, aos seus alunos [...] o professor é aquele que apenas repassa 

o conhecimento adquirido, e há uma diferença com o educador porque eu 

acredito que o educador é aquele que, ele não a... essência dele não é passar 

um conhecimento adquirido, [...] mas sim trocar os conhecimentos que ele tem, 

trocar isso com os seus acadêmicos, com as pessoas que te rodeiam, que os 

conhecimentos seus preencham, alguns vazios que têm nessas pessoas, e as 

experiências, os conhecimentos que essas pessoas, que são chamadas aí de 

acadêmicos, têm, preencham então os seus vazios também, que essa, eu acho 

que educador é aquele que troca, aquele que aprende junto, aquele que busca 

novas soluções, né? E... que... ahn... incentiva o processo, né? Ele leva o 

processo, ele lidera o processo de ensino-aprendizagem”. (Professor C). 

 

O nosso intuito ao escolher professores de cursos licenciados e de cursos 

bacharelados foi observar e relacionar quais as relevâncias que ambos dão ao processo de 

formação pedagógica, pois acreditamos que essa formação se faz importante tanto em 

licenciaturas quanto em bacharelados, uma vez que o professor em qualquer um desses 

cursos possui a mesma tarefa: educar. 
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“[...] no meu caso é até eu poder falar assim: ah mas eu não tenho, eu não tenho 

licenciatura plena, né? nosso curso a gente tem, é... bacharel, então você não 

tem licenci..., não tem nenhuma disciplina de didática e metodologia. Tá, mas 

então como você atua como docente, né? Então, nós temos que fazer isso fora 

da graduação [...]” (Professor C). 

 

Quanto à questão de formação pedagógica propriamente dita, deparamo-nos com 

resultados satisfatórios dos professores observados, pois tanto em entrevistas e conversas 

informais, quanto nas atitudes que tiveram em sala de aula pudemos notar que eles se 

preocupam com essa questão e sabem da importância que ela tem no processo de ensino, 

ou seja, compreendem que “as fontes da formação profissional dos professores não se 

limitam à formação inicial na universidade; trata-se, no verdadeiro sentido do termo, de 

uma formação contínua e continuada que abrange toda a carreira docente” (TARDIF, 

2002, p. 287). 

 

“[...] na relevância é extrema, né?” (Professor C). 

 

“A formação pedagógica ela é muito importante, e é uma questão repassada 

nos estudos [...] eu acredito mais ainda que o bom professor é aquele que é 

pesquisador [...]” (Professor B). 

 

“A formação pedagógica ela é importantíssima, ela... inclusive ela tem que ser 

contínua, não existe na minha concepção, um profissional da educação, um 

professor/educador, como queira, né? Que não participe de formação, ou seja, 

um momento dele rever, de reestudar, de se atualizar, de entrar em contato com 

as novas teorias, com as novas tecnologias, ou seja, é um momento onde você 

consegue buscar novas informações, novas dinâmicas e ela tem que ser feita 

na própria escola junto com os outros professores, não tem como eu fazer uma 

formação pedagógica de forma isolada porque a escola ou a faculdade no caso, 

ela acaba sendo um conjunto, e aí a própria formação pedagógica tem que 

também obedecer esse critério de conjunto”. (Professor A). 

 

Partindo da fala do professor A, questionamos aos professores, em conversas 

informais, se eles observam, na instituição onde lecionam, essa atenção à formação 

pedagógica dos professores. Todos responderam que há essa preocupação, sim, e citaram 

que a Universidade investe bem em cursos de preparação para a docência e que, no ano 

anterior à essa pesquisa (em 2007), a instituição ofereceu aos professores um curso com 

carga horária de sessenta horas, aproximadamente, com o objetivo de frisar a importância 

que a formação pedagógica possui. 

Defendemos que cursos dessa natureza influenciam diretamente no próprio 

“saber-fazer” do professor universitário, pois conforme Pimenta (1999, p.42) todo o 

trabalho que é “desenvolvido pelo professor na sala de aula expressa a síntese de um saber 

pedagógico possuído pelo professor. Saber(es) que adquirido (s) em parte, nos cursos de 
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formação profissional”.  

É interessante citar algumas falas dos professores anotadas em sala de aula que 

demonstram o cuidado que eles têm acerca da relação entre teoria e prática, ou melhor, 

acerca dos meios para se fazer o estudante entender os conteúdos: 

 

“[...] o professor tem que criar meios para que o aluno aprenda”. (Professor B). 

 

“[...] Ás vezes um método serve para alunos da zona rural, mas não serve para 

uma zona urbana”. (Professor B). 

 

“[...] Recursos didático-pedagógicos não foram feitos para substituir o 

professor e sim para auxiliar1”.(Professor A). 

 

“[...] qual a fundamentação teórica que vocês têm para essa solução?” 

(Professor C). 

 

Ainda sobre a relação teoria e prática, todos os professores ressaltam, durante as 

entrevistas, que essa relação é bastante significativa, citando que o saber técnico-

científico e o saber pedagógico se complementam: 

 

“[...] uns critérios que são fundamentais, são o conhecimento. Você precisa 

dominar bem o assunto que você, que você vai trabalhar, o conteúdo, mas só 

trabalhar o conteúdo, dominar o conteúdo também, não é o suficiente, então 

você precisa sempre tá, sempre estar se renovando, sempre buscando novos 

conhecimentos, sempre buscando novas leituras, sempre se antenando no que 

está acontecendo no mundo [...]” (Professor A). 

 

“[...] um critério básico pro professor, ele ter vontade e conhecimento daquilo 

que ele vai repassar [...] então não adianta eu só entender sobre as teorias da 

educação [...] se eu não tiver didática pra passar [...]” (Professor B). 

 

“[...] no nosso caso, na nossa profissão é legislação, princípios, normas, e unir 

isso com a prática do profissional [...] eu posso ler todos os, os autores que 

falem a respeito do saber, das metodologias, né? Do ensino, todo o processo, 

mas se eu não praticar eu não vou ter condições de, de encontrar isso, né?”  

(Professor C). 

 

Sabendo que “as transformações das práticas docentes só se efetivam na medida 

em que o professor amplia sua consciência sobre a própria prática” (PIMENTA, 1999, 

p.7), procuramos indagá-los a respeito da visão que possuem sobre suas próprias práticas. 

A maioria afirmou que essa prática depende muito do contexto em que estão inseridos, 

bem como está diretamente relacionada às ações dos educandos: 

 

 
1 O professor fez essa afirmação no momento em que estava discutindo o texto “O computador como 

instrumento didático-pedagógico”, de Josenilson Vieira dos Anjos, In. Jornal Mundo Jovem, mar./2008, 

p.15. 
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“É tão difícil falar da gente mesmo, mas (risos) eu sei que como qualquer ser 

humano eu tenho minhas limitações, eu sei que eu posso melhorar muito, eu 

me esforço, dentro das possibilidades, estar melhorando sempre, só que muitas 

vezes a própria situação em que a gente é colocado dentro de uma sala de aula, 

acaba atingindo a nossa prática como por exemplo, muitas vezes o aluno sem 

apostila, muitas vezes um aluno que não tem uma bagagem suficiente [...]” 

(Professor A). 

 

“[...] Entre conceitos ótimo, bom e regular, eu vou deixar no boa porque nem 

sempre você dá uma aula como você imagina [...] nunca você consegue chegar 

a 100% [...] porque dentre eles eu posso não ter alcançado, como na 

neurolingüistica, existem alunos sinestésicos, visuais e auditivos, ás vezes eu 

dei uma aula mais auditiva, e os sinestésicos como é que ficaram? E o visual? 

Então a minha prática é boa”. (Professor B). 

 

As afirmações supracitadas feitas pelos professores vão ao encontro do que diz 

Rockwell e Mercado (1986) apud Pimenta (1999, p. 42-43): 

 

Cada instituição possui sua própria lógica, suas possibilidades e limitações, 

que constituirão o contexto da prática docente. Compõem este contexto as 

normas institucionais, as condições materiais da escola, os recursos físicos, as 

condições objetivas de trabalho que resultam da negociação entre autoridades, 

professores, alunos e pais. 

 

Um dos professores entrevistados mencionou uma questão muito interessante a 

respeito da prática docente: 

 

“[...] Eu me considero uma educadora, mas eu também penso que eu estou 

numa fase de mutação [...] de constante transformação, porque... acredito 

também que seja porque eu tenho aí de três pra quatro anos de experiência, 

então, isso, esse processo, né, esse caminho, ele conta muito na sua prática, né, 

mas ele também tem um ponto negativo ás vezes, que ahn, os longos, os longos 

períodos aí de prática, de prática docente, eles podem te trazer uma 

acomodação, então esse processo de ser então aí um processo inicial, né? De 

prática, ahn, isso me leva a tendência de procurar melhorar os aspectos, em 

todos os aspectos, em todos os sentidos”. (Professor C). 

 

Julgamos interessante a fala dessa professora porque consideramos que os saberes 

profissionais são temporais, ou seja, a aprendizagem da prática profissional ocorre no 

desenrolar das rotinas de trabalho, no âmbito de uma carreira de longa duração que é 

constituída de fases e mudanças (TARDIF, 2002, p. 261-262). Sendo assim, a fala do 

professor C se encaixa perfeitamente ao que diz Tardif (2002, p. 261): 

 

Essa aprendizagem, frequentemente difícil e ligada àquilo que denominamos 

de sobrevivência profissional, quando o professor deve dar provas de sua 

capacidade, ocasiona a chamada edificação de um saber experiencial, que se 

transforma muito cedo em certezas profissionais, em truques do ofício, em 

rotinas, em modelos de gestão da classe e de transmissão da matéria (Feiruman 
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Nemser, 1983; Huberman et alii, 1989; Zeichner & Gore, 1990; Zeichner & 

Hoeft, 1996). 

 

Um fator observado durante a pesquisa foi o da grande quantidade de estudantes 

em sala de aula. Entre todas as salas observadas, a que possuía menor número 

comportava, aproximadamente, quarenta e cinco acadêmicos, e a de maior número, 

oitenta e um. É uma informação relevante visto que esse fator não interferia, segundo 

nossas observações, no andamento das aulas. Os professores conseguiam realizar 

questionamentos e explicações sem causar transtornos, bem como valorizar as falas dos 

discentes. 

Dessa constatação, partimos para a interrogação do que vem a ser didática para 

esses professores. Eles foram unânimes em considerar a didática um aspecto de grande 

importância no processo educativo: 

 

“[...] a didática para mim é a maneira como eu trabalho o conteúdo em sala de 

aula. É importantíssimo com certeza, porque não adianta ter o conhecimento 

se eu não conseguir fazer, retransmitir esse conhecimento, ou parte dele para o 

próprio aluno, porque se eu não der esse pontapé inicial ele não vai conseguir 

por si só conseguir o conhecimento dele, então a didática ela é fundamental 

para ah...para o próprio andamento da aula, para o próprio, para a própria 

construção do conhecimento”. (Professor A). 

 

“[...] a didática ela é importante também em qualquer âmbito, no ensino 

superior, na educação básica, e a didática é mais ou menos a sistematização 

daquilo que você vai se doar, enquanto professor na aula [...] é uma 

ferramenta”. (Professor B). 

 

“[...] é uma arte, é uma técnica de você conduzir um processo de ensino 

aprendizagem [...] Cada professor tem uma maneira, né? Então é a maneira de 

você recepcionar, ahn... aquilo que o aluno, aquilo que o acadêmico te, te passa, 

é aquilo de você também, a forma de você emitir a ele, né? Acredito que é isso, 

uma arte de conduzir esse processo”. (Professor C). 

 

Como essa pesquisa foi realizada contornando aspectos referentes à educação do 

ensino superior, não nos poderia faltar o questionamento acerca desse conceito: 

 

“[...] educação pra mim é tudo que a pessoa vai adquirir ou em forma de 

conhecimento, ou sentimento, ou hábitos. A educação a gente pode ver que ela 

pode ser tanto sistemática quanto assistemática, eu prefiro que ela seja uma 

miscelânea, porque nós temos uma educação que já trazemos conosco de casa, 

que é aquilo que os nossos pais nos repassam e temos a educação sistemática 

na escola que é muito importante também, que são os conhecimentos, que são 

repassados pelos professores, pelos alunos, né? [...] a educação eu vejo que não 

mão de via única ela é mão dupla, assim como eu estou aprendendo 

constantemente com meu professor, o professor também aprende muito com o 

seu aluno, então pra mim educação é mais troca de experiência”. (Professor 
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B). 

 
“[...] Ela é um sinônimo de desenvolver, de aperfeiçoar. Então educação, eu 

acho que é aprender, trocando experiência e conhecimentos como outro, 

aprender algo, trocando conhecimento e experiências com outro, então é 

você... você interagir num processo de ensino aprendizagem onde o, a essência, 

o básico é aprender a aprender”. (Professor C). 

 

“[...] É um processo onde o professor ou o educador passa a ser um mediador, 

né? Não tem como você simplesmente transmitir o conhecimento, a educação 

é muito mais que isso, a educação ela é construção de conhecimento, e isso, eu 

como professor não posso fazer pelo aluno, o aluno tem que fazer a parte dele, 

onde eu passe a ser o mediador”. (Professor A). 

 

Diante das falas dos professores, podemos refletir, conforme Pimenta (2002, p. 

133), que a universidade, juntamente com seus professores, possui uma grande tarefa a 

se cumprir que é mediar “a sociedade da informação e os alunos, no sentido de possibilitar 

que, pelo exercício da reflexão, adquiram a sabedoria necessária à permanente construção 

do humano (PIMENTA, 1996)”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa partiu da preocupação que temos com a atuação do professor 

universitário. Procuramos entender como ocorre a prática da sala de aula para alguns 

professores e como eles entendem, principalmente, a questão da prática pedagógica. Para 

realizar essa pesquisa, utilizamos como método a abordagem etnográfica e, por meio da 

pesquisa qualitativa, selecionamos três professores universitários, sendo dois de cursos 

de licenciatura (Pedagogia e História) e um de curso bacharelado (Ciências Contábeis). 

Ao final de todas as discussões e reflexões feitas nessa pesquisa, compreendemos 

o quanto à formação pedagógica é fundamental no momento em que se leciona. 

Juntamente com ela, e intimamente ligados, entram os conceitos de prática, didática e 

educação. 

A respeito da prática docente, após conversas e entrevistas com os sujeitos da 

pesquisa, entendemos que ela depende do contexto em que está arraigada, ou seja, suas 

características vão variar de acordo com as situações que terá de enfrentar. 

Essa pesquisa permitiu fazer com que os professores em questão refletissem um 

pouco sobre suas próprias práticas, no momento em que foram indagados sobre a 

avaliação que faziam da própria prática docente: 

Podemos extrair ainda que os professores entrevistados têm a consciência de que 
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os saberes técnico-científicos e os saberes pedagógicos se integram, e que essa integração 

contribui para o processo de desenvolvimento do próprio conhecimento. Mas para que 

ocorra esse desenvolvimento, professores e instituição têm que estar voltados para o 

mesmo foco, o “avançar no processo da docência e do desenvolvimento profissional, por 

meio da preparação pedagógica, não se dará em separado de processos de 

desenvolvimento pessoal e institucional: esse é o desafio a ser considerado na construção 

da docência no ensino superior”. (PIMENTA, 2002, p.142). 

Tendo em vista a preocupação demonstrada pelo professor do curso bacharelado, 

entendemos que seria de grande valia a inserção de uma ou mais disciplinas que 

abordassem sobre os conceitos relacionados aos saberes pedagógicos, em alguns cursos 

bacharelados, uma vez que, possivelmente, uma parte dos educandos desses cursos 

poderão vir a ser professores, também pelo aspecto de alertar os próprios professores para 

essas questões.  

Dessa forma, concordamos com Pimenta (2002, p.131) quando ela expõe que em 

“qualquer âmbito em que o pesquisador/profissional atue, exercerá uma ação docente. 

Isso aponta para a formação do futuro profissional, de qualquer área, como educador, 

como comunicador”. 

Partindo dessa sugestão é que voltamos à questão que mais nos preocupa acerca 

da docência superior: o “amadorismo pedagógico”, ou melhor, a questão do “ser 

professor”. 

Percebemos que a docência superior não deve ser considerada apenas como dom, 

ela depende também, e principalmente, de uma formação profissional específica 

(VASCONCELOS, 2000), envolvendo tanto os saberes técnico-científicos como os 

saberes pedagógicos. 

Todavia, infelizmente sabemos que essa formação didático-pedagógica que, na 

verdade, é a faceta que caracterizaria, de fato, esse profissional, nem sempre acontece, até 

porque não é requerida do ponto de vista formal, com o devido respaldo de exigências 

legais. (VASCONCELOS, 2002). 

A respeito desse assunto vale acrescentar o que Balbino (1999) apud Pimenta 

(2002, p.138) diz: “estudos sobre essa temática revelam que a legislação brasileira 

continua referindo-se à docência universitária de forma apenas cartorial ao exigir os 

títulos de mestrado e doutorado”. 

O que é um ponto muito negativo quando tratamos de docência no ensino superior, 

pois sabemos que esses títulos são importantes, mas nem sempre eles representam 
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capacidade para a profissão, ou seja, nem sempre eles são espelhos de experiência em 

ensino. Além do mais, é fácil concluir que professores malformados, no sentido 

pedagógico, consequentemente formarão maus profissionais. 

Nesse sentido, acreditamos que mesmo que haja uma preparação pedagógica por 

meio de cursos de quarenta e cinco a sessenta horas, não será o suficiente para completar 

essa deficiência, herança de uma formação pedagógica má realizada. 
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CAPÍTULO 80 
 

O ENSINO DE ARTE NO BRASIL E A LEI 10.639/2003: 
TRAJETÓRIA HISTÓRICA 

 
LUIS FÉLIX DE BARROS VIEIRA ROCHA, JANES CLÁUDIO DE JESUS 
MORAES, IVAMEIRE MARTINS ALVES, JODNA LOPES, NATHÁLIA 
CRISTINE COSTA MORAES, RAQUEL MARQUES COSTA 

 
RESUMO: O referido artigo científico intitulado: O Ensino de Arte no Brasil e 
a Lei 10.639/2003: trajetória histórica tem por finalidade trazer um panorama 
histórico do Ensino de Arte no Brasil e da Lei n° 10.639/2003. Para a referida 
pesquisa utilizamos os seguintes autores para embasar a pesquisa do tipo 
bibliográfica que sustentaram a pesquisa: Subtil (2011), Mignone (1980), 
Osinski (1998), Iavelberg (2015) Carneiro (1995), Barbosa (1978), Freitas 
(2013), Nunes (1990) dentre outros. A pesquisa inicia descrevendo uma 
retrospectiva histórica do ensino de Arte no Brasil a partir do século XVI com 
a influência dos jesuítas até o século XX, em seguida discorreu acerca da Lei 
N° 10.639/2003, o Parecer nº 03/2004; e a Resolução nº 01/2004. A pesquisa 
concluiu que o ensino de arte foi marcado por influencias internacionais 
(Portugal) e que constatamos até hoje no currículo de Arte. E a Lei n° 
10.639/2003 e seus documentos norteadores são instrumentos importantes 
para a valorização da cultura afro-brasileira e africana. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ensino de arte no Brasil foi influenciado por concepções de Portugal, tendo 

grande valorização as ideias cristãs católicas, isso até hoje se reflete na educação 

brasileira. Assim, os jesuítas desempenharam um papel fundamental na arte brasileira, e 

isso ocasionou sérios problemas nas manifestações culturais dos povos nativos 

(indígenas) e dos africanos que se estabeleceram enquanto escravizados. Todavia com a 

chegada da Família Portuguesa, a expulsão dos Jesuítas pelo Marques de Pombal e a 

Missão Artística Francesa, o Ensino de Arte foi se configurando, como tal conhecemos 

hoje.   

Nessa perspectiva a Lei nº 10.639/2003 sancionada em 9 de janeiro de 2003 

que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, inseriu a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana no currículo da rede de ensino brasileira. (BRASIL, 2003). A Lei é 

considerada um marco histórico no contexto curricular escolarizado.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana aprovaram e 

fundamentaram a inclusão da Lei n° 10.639/2003, que tem como desígnio corrigir 

injustiças, combater discriminações e preconceitos, enfatizando a inclusão social e o 

exercício pleno da cidadania àqueles que estão inseridos no sistema educacional 

brasileiro. (BRASIL, 2004). 

É interessante salientar que a referida Lei, proporcionou um olhar mais 

sensível sobre a Arte-Educação e, acreditamos que esse estudo irá contribuir de forma 

significativa para nossa pesquisa, com base nos materiais (teses, dissertações e livros) que 

foram lidos e debatidos, tornando-se primordiais para sua conclusão. 

 

2 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO ENSINO DE ARTE NO BRASIL: período 

colonial e a criação da Academia de Belas Artes 

 

O ensino de arte no Brasil historicamente foi marcado por ideias e concepções 

europeias, e que até hoje estão presente no ensino brasileiro. Essa dependência cultural 

provocou no ensino de arte brasileiro uma profunda valorização da arte europeia em 

detrimento de outras culturas, tais como a africana e a indígena, que terminaram sendo 
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1 Conjunto de normas criado para regulamentar o ensino nos colégios jesuíticos. Sua primeira edição, de 

1599, além de sustentar a educação jesuítica ganhou status de norma para toda a Companhia de Jesus. Tinha 

por finalidade ordenar as atividades, funções e os métodos de avaliação nas escolas jesuíticas. (TOYSHIMA 

& COSTA, 2012). 

colocadas em segundo plano no currículo escolar. Vemos que nessa situação inscreve-se

o  racismo,  ou  seja,  há  o  pressuposto  de  uma  cultura  superior  à  outra,  de  forma

hierarquizada.

  Conforme  Subtil  (2011),  o  ensino  no  Brasil  foi  marcado  pela  presença  de

Portugal,  nessa  perspectiva,  os  padres  jesuítas  foram  os  protagonistas  dessa  história,

fundando os primeiros colégios para os filhos dos indígenas e dos brancos. Todavia, nessa

fase histórica não houve nenhuma política de inserção para os filhos da população negra

escravizada. Situação essa, que permanecerá até o Século XX.  É interessante salientar

que os jesuítas instrumentalizaram o ensino de arte como mecanismo de evangelização

dos povos nativos. A partir dessa ideia, podemos evidenciar que a arte foi um instrumento

fundamental para a evangelização dos povos indígenas pelos jesuítas.

  Conforme  Mignone (1980), o principal objetivo dos Jesuítas era a conversão

à fé católica por meio da catequese. As primeiras escolas no território brasileiro tinham a

função  de  formar  futuros  sacerdotes,  os  quais  dariam  continuidade  aos  trabalhos  de

evangelização  em  terras  brasileiras.  Nessa  perspectiva,  foi  implantado  um  plano  de

estudos,  concebido  por  Manuel  da  Nóbrega,  para  ser  aplicado  no  Brasil.  Dessa  forma:

“seguia,  em  linhas  gerais,  a  construção  curricular  do  Ratio  Studiorum1,  documento

elaborado  pela  ordem  jesuítica  para  regular  suas  atividades  educacionais”.  (OSINSKI,

1998, p.109).

  Como a maioria da população brasileira não sabiam ler e escrever, Nóbrega

almejava por meio  do seu plano implantar escolas que tivesse finalidade de ensinar a ler

e  escrever,  além  da  língua  portuguesa,  era  ensinado  os  preceitos  da  fé  cristã.  É  nessa

perspectiva que se evidencia as primeiras manifestações do ensino de arte no Brasil por

meio da música, que eram ensinadas opcionalmente através do canto orfeônico e música

instrumental. (OSINSKI, 1998, p.145).

  De acordo com  Iavelberg (2015, p.26), “a educação musical teve seu lugar

como necessidade à participação nos cultos religiosos e aprendizagem  da doutrina cristã,

já o teatro visava à catequese e ainda cumpria com o objetivo de imposição do padrão

linguístico português sobre os demais idiomas aqui praticados”. Segundo Osinski (1998),

outra  linguagem  apreciada  pelos  missionários  jesuítas  era  a  dança.  Ela  estava  quase
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2 Aulas que pertenciam ao Estado e não à Igreja. Instruções para a implantação da Reforma e instituía o 

cargo de Diretor de Estudos (planejar, executar e controlar os professores na metrópole e nas colônias). 

Este cargo foi criado na reforma de 1759 e era responsável pelos exames públicos para a seleção dos 

professores régios e o credenciamento dos mestres particulares. (CARDOSO, 2004). 

sempre ligada a temas religiosos, e que se fazia presente na atividade da comunidade e

era realizada em festejos em frente à igreja que somente participavam homens.

  Acrescentamos que as artes plásticas não eram bem vistas pelos missionários,

em virtude de ser considerada como uma atividade menor, apesar de hoje consideramos

como  uma  linguagem  importante  como  forma  de  expressão  intelectual,  todavia,  a  sua

forma de ser concebida (manual), tornava-se inferior a outras manifestações, tais  como a

filosofia, à literatura e a própria música. Tinha-se a ideia de que o trabalho manual era

desenvolvido por escravos e pessoas socialmente inferiores, gerando dessa maneira total

abnegação pelas artes plásticas. (OSINSKI, 1998).

  Segundo  Carneiro  (1955),  os  religiosos  detinham  o  poder  nas  produções

artísticas,  tais  como,  pintura,  escultura  e  arquitetura.  Esse  domínio  objetivava  agradar

suas ordens religiosas. Todavia, eles necessitavam de mão de obra para auxiliar nessas

produções artísticas, e com isso transmitiam conhecimentos básicos aos seus aprendizes

que em grande maioria eram negros escravizados, índios domesticados ou gente do povo.

  Conforme  Barbosa  (1978),  o  ensino  por  meio  da  arte  era  considerado

pedagógico, religioso e ideológico. É nessa perspectiva que, o ensino informal de Arte no

Brasil se deu a priori com os jesuítas. Contudo, com a extinção dos colégios jesuíticos

houve no sistema de ensino um vácuo. Essas instituições ainda não estavam organizadas

oficialmente.  Para  solucionar  essa  problemática,  foram  criadas  as  Aulas  Régias2,  que

eram  organizadas  como  disciplinas  isoladas,  sem  um  segmento  curricular,  assim  pela

primeira vez houve uma menção do ensino de arte inserido no contexto formal.

  Com  a  chegada  da  Família  Real  Portuguesa  para  o  Brasil,  ocorreu  uma

mudança na cultura brasileira. Dom João VI, com o objetivo de suprir a timidez cultural

da  Colônia,  mandou  vir  de  Paris  a  Missão  Artística  Francesa,  composta  por  artistas

neoclassicistas.  (IAVELBERG,  2003).  A  Missão  Francesa  estabeleceu  regras  da  arte

europeia,  debelando  as  primeiras  manifestações  nativas  de  arte.  A  visão  emocional

brasileira  do  barroco  foi  substituída  pela  formalidade  neoclássica,  resultando  um

afastamento popular. Segundo Iavelberg (2003, p. 110),

No Brasil, o  barroco é considerado ‘menor’ e popular; e o neoclássico, uma

concepção  burguesa.  O  ensino  neoclássico  concretiza-se  por  intermédio  de

penosos  exercícios  formais  e  isso  conferia  certamente  o  caráter  “maior”  e
erudito à arte.
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  A  influência  estética  do  neoclassicismo,  enraizou-se  profundamente  com  a

chegada da Missão Artística Francesa no Brasil. Nessa perspectiva, foi atribuído o ensino

de Desenho no currículo, a partir da criação de uma Aula Régia de Desenho. Fato este,

que se tornou um marco inovador em termos educacionais, e uma abordagem inusitada

no que se refere à transmissão de conhecimentos em arte. (BARBOSA, 1994).

  Conforme  Barbosa  &  Coutinho  (2011,  p.6),  “a  primeira  institucionalização

sistemática do ensino de arte se deu com a Missão Francesa, e um  dos poucos modelos

com atualidade no país de origem no momento de sua importação para o Brasil”. Segundo

Iavelberg (2005, p. 29):

O ensino do desenho em modalidades técnicas e artísticas regeu as orientações

propostas.  Os  métodos  de  ensino  em  arte  aproximavam-se  da  orientação

acadêmica, o domínio técnico em si era mais importante do que a expressão

artística, o virtuosismo distanciava o aprendiz de um possível plano espontâneo

ou pessoal em suas efetuações.

  Com  a  criação  da  Academia  Imperial  de  Belas  Artes  (AIBA)  no  Rio  de

janeiro, inicia-se o ensino artístico no Brasil em moldes semelhantes a academia europeia.

No  que  se  refere  as  características  deste  ensino  no  Brasil,  a  arte  acadêmica  era

caracterizada por modelos neoclássicos e românticos. É nessa perspectiva que afirmamos

que  tanto  o  estilo  estético  neoclássico,  quanto  a  pedagogia  aplicada  na  AIBA,  eram

voltados  para  as  ideias  gregos  de  beleza.  Dessa  forma,  “com  relação  ao  ensino,

predominavam  as  cópias,  tanto  de  estampas  de  quadros  famosos,  como  de  estátuas  de

gesso, essas também cópias dos originais gregos e romanos”. (OSINSKI, 1998, p.119).

  Araújo Porto, foi o diretor do AIBA e era ligado a tendência romântica, tinha

como objetivo que a Academia deixasse de ser caracterizada como elitista, dando espaço

às  técnicas  populares  de  pintura.  (FREITAS,  2013).  Todavia,  as  novas  diretrizes

determinadas  pela  gestão  de  Porto-Alegre  na  Academia  Imperial  de  Belas-Artes  não

agradaram alguns professores da AIBA. No ano de 1856 foi criado por Bethencourt da

Silva,  o  Liceu  de  Artes e  Ofícios  que  tinha  como  finalidade  prover  um  ensino  voltado

para a profissionalização da classe operária brasileira emergente.

  Essa instituição tinha por objetivo, preparar trabalhadores, “através das artes

aplicadas, para o sistema industrial” (OSINSKI, 1998, p.122). Houve uma grande procura

para se matricular nessa instituição que foi apoiada pelas classes populares. O ensino de

desenho foi o marco central das ações educacionais, e este seria articulado com a prática

industrial, estabelecendo um elo com arte e indústria. Essa ligação entre arte e indústria
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2.1  Século XIX - Os primeiros anos da República e o ensino de arte no Brasil 

 

Barbosa (2011) afirma que nos séculos XIX e XX configuraram-se como 

sendo um momento na qual preocuparam-se com o ensino de arte, mais precisamente o 

desenho no currículo das escolas brasileiras. Vale ressaltar que em meados do século 

XIX, o sistema organizacional do ensino primário e secundário estava em processo de 

efetivação de forma lenta e gradual, cheias de entraves. (NUNES, 1990).  

A ideia de incluir o ensino do desenho nas escolas primárias e secundarias 

tornaram-se mais evidenciadas nas últimas décadas do século, “quando as notícias sobre 

a associação do progresso industrial de países da Europa e da América do Norte com o 

ensino do desenho em suas respectivas escolas começaram a chegar ao Brasil”. 

(OSINSKI,1998, p.123).  Rui Barbosa citado por Barbosa (1978, p.43) afirmou em um 

de seus discursos: 

O ensino do Desenho, a sua popularização, a sua adaptação aos fins da 

indústria tem sido o principal motor da prosperidade do trabalho em todos os 

países já iniciados na imensa liça, em que se têm assinalado a Inglaterra, os 

Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Áustria, a Suíça, a Bélgica, a Holanda 

e a Itália.  

Rui Barbosa estabeleceu princípios metodológicos que foram difundidos nas 

instituições de ensino brasileiras. Aqueles princípios tiveram grande influência no ensino 

artístico das primeiras décadas do século XX. (BARBOSA, 1994). 

Uma dessas concepções metodológicas, segundo Ana Mae Barbosa, reiterava 

que o ensino de desenho deveria basear-se em formas geométricas. Outra ideia defendida 

por Rui Barbosa referia-se à forma do tracejar, ou seja, o desenho deveria ser à mão livre, 

isso desencadearia uma destreza manual. O professor teria o papel de observador, ele era 

aconselhado a não fazer intervenção no desenho do aluno, conservando de certa forma, 

um caráter individual. (BARBOSA, 1994). 

Na esteira das ideias de Rui Barbosa acerca do ensino do desenho no currículo 

escolar, outro protagonista surgiu apoiando tal concepção, Abílio César Pereira Borges - 

que divulgou em 1882 um manual chamado de Geometria Prática Popular, na qual 

destinava-se 

às escolas primárias e normais, aos liceus e colégios, e enfim a todos quantos 

– homens e senhoras, industriais, comerciantes, lavradores, operários, etc.- não 

proporcionou em 1881 a criação de cursos de desenho para mulheres. Tem-se, então, a

preocupação com a profissionalização feminina. (BARBOSA, 1994).
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3 A LEI Nº 10.639/2003 E SUA TRAJETÓRIA HISTÓRICA POLÍTICO-SOCIAL 

 

Em 9 de janeiro de 2003 foi sancionada a Lei nº 10.639, que modifica a Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Institui as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

e coloca como obrigatoriedade a temática História e Cultura Afro-Brasileira e africana no 

currículo da rede de ensino brasileiro. (Ver em Anexo B). A referida Lei acresce o Art. 

26-A, na qual coloca a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira 

nas instituições educacionais de ensino fundamental e médio, particulares e públicas. 

(BRASIL, 2017). 

O artigo versa que a introdução dos conteúdos de História da África, dos 

povos africanos, a representação do negro no Brasil, a cultura negra brasileira e suas 

contribuições no campo social, econômica e política, conexas à História do Brasil, devem 

ser ministrados na esfera de todo o currículo escolar, em particular nas áreas de Educação 

Artística, Literatura e História. (BRASIL, 2017). Vale ressaltar ainda que a lei n° 

10.639/2003 é exatamente um dos caminhos de afirmação e reconhecimento da cultura e 

história africana e afro-brasileira, enfatizando a autoestima e a importância dessa cultura 

na conjuntura e formação brasileira.   

havendo recebido uma instrução primária completa, desejarem instruir-se por

si mesmos, independentemente de mestres, nestas  matérias tão interessantes e

de tanta utilidade prática em todas as posições sociais. (BORGES, 1882, p.17)

  Conforme Barbosa (1978, p.53), esta foi “a primeira tentativa de educação de

massa baseada na ideia da necessidade de se propagar o ensino do Desenho e de educar a

nação  para  o  trabalho  industrial”.  Borges  era  favorável  à  obrigatoriedade  do  ensino  de

desenho  linear  e  geométrico  em  todo  o  Brasil.  Todavia,  ele  acreditava  que  qualquer

professor poderia ministrar a disciplina, ou seja, não era necessário  ser um especialista.

  O manual de Abílio Borges possuía em seu cerne explicações sobre como se

trabalhar  os  elementos  geométricos  básicos,  assim  como  os  ângulos,  as  figuras

geométricas, além de exercício de memorização visual. O livro explicava como trabalhar

com  os  elementos  arquitetônicos  em  sintonia  com  a  influência  neoclássica,  fruto  da

Academia de Belas-Artes. A reforma educacional de 22 de novembro de 1890 feita por

Benjamim  Constant  por  meio  do  Decreto-Lei  n°  1075/1890,  valorizava  o  ensino  do

desenho,  em  especial  o  geométrico.  Portanto,  o  ensino  do  Desenho  Geométrico  foi  se

consolidando gradualmente desde o século XIX e se sustentou absolutamente nas escolas

brasileiras nas primeiras décadas do século seguinte.
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3.1 O Parecer nº03/2004 

 

O Parecer nº 03/2004 foi um instrumento fundamental para regulamentar a 

Lei nº 10.639/03. Ele foi instituído em 10 de março de 2004, e homologado no dia 19 de 

maio do mesmo ano pelo então Ministro da Educação Tarso Genro, no Governo do 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

A aprovação do Parecer foi de extrema relevância, para a sociedade brasileira, 

em especial a população negra e ao sistema educacional, pois o referido documento é um 

instrumento norteador para se alcançar uma sociedade justa igualitária na qual todos os 

sujeitos serão envolvidos. Neste sentido: 

Destina-se, o parecer, aos administradores dos sistemas de ensino, de 

mantenedoras de estabelecimentos de ensino, aos estabelecimentos de ensino, 

seus professores e a todos implicados na elaboração, execução, avaliação de 

programas de interesse educacional, de planos institucionais, pedagógicos e de 

ensino. Destina-se, também, às famílias dos estudantes, a eles próprios e a 

todos os cidadãos comprometidos com a educação dos brasileiros, para nele 

buscarem orientações, quando pretenderem dialogar com os sistemas de 

ensino, escolas e educadores, no que diz respeito às relações étnico-raciais, ao 

reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-brasileiros, à 

diversidade da nação brasileira, ao igual direito à educação de qualidade, isto 

é, não apenas direito ao estudo, mas também à formação para a cidadania 

responsável pela construção de uma sociedade justa e democrática. (BRASIL, 

2017, p.2). 

  Em  2004  foram  aprovadas  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a

Educação das Relações Étnico raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira

e Africana, visa a “orientar administradores dos sistemas de ensino, professores e todos

os demais interessados na formulação de projetos empenhados e comprometidos com a

educação de relações positivas”. (BRASIL, 2017 p.9).

  As  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana asseguram que a

inclusão da Lei nº 10.639 tem como desígnio corrigir injustiças, combater discriminações

e preconceitos, reitera a inclusão social e o exercício pleno da cidadania àqueles que estão

inseridos no sistema educacional brasileiro. (BRASIL, 2017).

  A  Lei  nº  10.639/2003  teve  como  finalidade  combater  o  racismo,

reconhecendo a importância da história e cultura afro-brasileira e africana no processo de

construção do nosso país, além de ser um instrumento fundamental para uma educação

voltada  a  valorização  da  diversidade  cultural  e  social,  combatendo  todas  as  formas  de

preconceito, racismo e discriminação (BRASIL, 2017).
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Por meio das ideias do Parecer 03/2004 é nítida a necessidade que as 

instituições educacionais brasileiras dialoguem sobre questões étnico-raciais numa 

perspectiva que contemple questões da historicidade, cultura e identidade da população 

negra. O Parecer 03/2004 direciona ao reconhecimento da cultura nacional, assim como 

uma política pública para população negra, escolas de qualidade, e professores 

qualificados para o ensino das diferentes áreas de conhecimentos e formação sobre como 

intermediar e resolver questões de racismo e discriminações. (BRASIL, 2017). 

O referido Parecer salienta acerca da importância da formação docente, pois 

considera fundamental que se haja uma qualificação profissional mais comprometida com 

as questões étnico-raciais. O Parecer salienta que a reforma curricular está diretamente 

relacionada a questão política, contudo é necessário que a escola possa colocar em efetivo 

o funcionamento de conteúdos não estereotipados da população africana e afro-brasileira. 

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, relatora das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana destaca que: 

Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas como 

objetivo de educação étnico-raciais positivas têm como objetivo fortalecer 

entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra. Entre os 

negros, poderão oferecer conhecimentos e segurança para orgulharem-se da 

sua origem africana; para os brancos, poderão permitir que identifiquem as 

influências, a contribuição a participação e a importância da história e da 

cultura dos negros no seu jeito de ser, viver, se relacionar com outras pessoas, 

notadamente as negras. (BRASIL, 2017, p.16). 

 

Segundo o Parecer 003/2004 é de competência do professor a reeducação 

étnico-racial intercedendo e buscando desconstruir equívocos, e nessa perspectiva que é 

fundamental capacitação e formação continuada para professores, pois é de suma 

importância para atuação e desenvolvimento de ações e atividades, podendo estabelecer 

conteúdos de ensino, unidades de estudos, criar projetos e programas, abarcando os 

diversos componentes curriculares. (BRASIL, 2017). Nessa perspectiva, o Parecer nº 

03/2004 destaca as seguintes determinações no que se refere ao ensino de arte.  

O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a educação das 

relações étnico-raciais, tal como explicita o presente parecer, se desenvolverão 

no cotidiano das escolas, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, como 

conteúdo de disciplinas, particularmente, Educação Artística, Literatura e 

História do Brasil, sem prejuízo das demais, em atividades curriculares ou não, 

trabalhos em salas de aula, no laboratórios de ciências e de informática, na 

utilização de sala de leitura, biblioteca, brinquedoteca, áreas de recreação, 

quadra de esportes e outros ambientes escolares. (BRASIL, 2017, P.11-12). 
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3.2 A Resolução nº1/2004 

 

Conforme Fonseca, Martino & Silva (2009), a Lei nº 10.639/2003 foi um 

momento significativo e essencial para a implantação do Plano Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial, todavia ela por si só não poderia responder e dar suporte a todas as 

necessidades e demandas da educação no Brasil. É nessa perspectiva que o Conselho 

Nacional de Educação aprovou em 2004, a Resolução nº. 1, que assegurava a Lei nº 

10.639, estabelecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações 

étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

O objetivo principal da Resolução nº. 1 é propiciar “[...] o reconhecimento e 

valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de 

reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao 

lado das indígenas, europeias, asiáticas.” (BRASIL, 2017, p.1). Segundo Henriques & 

Cavalleiro (2005, p.217)  

Este documento constitui uma linha divisória na política educacional 

brasileira, visto que, pela primeira vez, há o tratamento explícito da dinâmica 

das relações raciais no sistema de ensino, bem como sobre a inserção no 

currículo escolar da história e cultura afro-brasileira e africana.  

  Segundo  o  Parecer  nº  03/2004,  compete  a  disciplina  Educação  Artística,

nomenclatura  já  em  desuso,  passando  a  denominar  Arte,  trabalhar  em  sala  de  aula

conteúdos, de ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Na disciplina artes

visuais,  pode-se  trabalhar  conteúdos  que  valorizem  os  artistas  negros/as,  em  especial

pintores  e  suas  produções  artísticas,  na  história  da  arte,  evidenciamos  a  arte  egípcia

manifestação  artística  africana  que  é  passada  aos  discentes  erroneamente  como  uma

civilização embranquecida.

  Na  arte  contemporânea,  podemos  conhecer  artistas  visuais  negros/as  de

importância  singular  para  a  arte  brasileira.  Nessa  perspectiva,  o  professor  de  arte  deve

proporcionar  aos  alunos/as  o  conhecimento  da  cultura  afro-brasileira  e  africana,  numa

visão  inclusiva,  permitindo  aos  alunos/as  negros  e  não  negros/as  uma  oportunidade  de

conhecer  essa  variável  cultura  que  a  séculos  foi  deturpada  e  estereotipada.  Assim  o

professor de arte deve desenvolver projetos educativo que estabeleça em todo ano letivo,

que  divulgue  os  feitos  de  personalidades  importantes  da  História  e  de  Cultura  Afro-

Brasileira e africana como preconiza o  Parecer nº 03/2004.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo de nossa pesquisa descrevemos que o ensino de Arte a trajetória 

histórica do ensino de arte no Brasil, buscamos destacar a influência de Portugal na arte 

brasileira. Destacamos também como a família Real Portuguesa contribuiu para o 

crescimento de nosso país, financiando artistas franceses para “contribuir” positivamente 

na cultura brasileira.  

Outro fato importante que mencionamos em nosso artigo, foi a inclusão dos 

indicadores balizadores a Lei nº 10.639/2003, considerada um marco histórico importante 

para a implementação de ações afirmativas para a população afro-brasileira. Assim, a 

pesquisa traz em seu cerne informações importantes sobre o processo histórico do ensino 

de arte no Brasil, assim como dados relevantes sobre a Lei n° 10.639/2003, e seu Parecer 

e Resolução que consolidam a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana no Espaço Escolar.  
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CAPÍTULO 81 
 

RELAÇÕES ENTRE MPB E DANÇA-TEATRO: O CAMPO 
EXPANDIDO COMO ESPAÇO DE ENCONTRO NAS 
OBRAS DE CAETANO VELOSO E WUPPERTAL 
TANZTHEATER 

 
Taís Chaves Prestes 

 
RESUMO: Este artigo procura abordar possíveis relações entre a Música 
Popular Brasileira (MPB) e obra de Caetano Veloso, enquanto objeto literário, 
e a dança-teatro alemã do Wuppertal TanzTheater, grupo fundado pela 
bailarina/coreógrafa Pina Bausch, a partir da noção de campo ampliado 
apresentada por Rosalind Krauss (1984). O corpus a ser investigado são as 
músicas brasileiras que ajudam a compor três espetáculos (a princípio) da 
companhia Wuppertal TanzTheater, quais sejam: Mazurca Fogo (1998), 
Cravos (1983) e Água (2001), sendo este último uma referência direta à 
cultura brasileira. Diante desse cenário que aborda a canção e a dança 
contemporâneas em uma noção de campo expandido, ou seja, espaço 
maleável que dissolve fronteiras entre os textos apresentados, buscamos 
investigar a intersecção entre eles, bem como questões que podem norteá-
los, complexificando as categorias de entendimento. 
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CAMPO EXPANDIDO COMO ESPAÇO DE ENCONTRO 

(...) encontrei uma força viva, uma inspiração genuína que funcionava 

em mim como se eu estivesse recebendo pela primeira vez (e ao mesmo tempo) 

os contos de Clarice Lispector e o "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". 

Caetano Veloso para o Jornal Folha de São Paulo, 2000. 

 

A ideia de campo ampliado apresentada no final da década de 70, pela 

pesquisadora Rosalind Krauss, sugere que a escultura se tornasse uma categoria 

maleável e ampla (Krauss, 1984), isso porque a pesquisadora percebeu que o termo 

escultura passou a se tornar obscuro com o passar dos anos e de sua transformação na 

história, passando automaticamente por atualizações sociais, deixando de ser assim o 

que, uma vez, entendíamos por tal. Logo, Krauss começa a questionar-se sobre o que é 

ou não uma escultura, dando a ver uma gama de possibilidades para o questionamento. 

A noção de espacialidade vivenciada na produção artística, por exemplo é vista como 

uma virada do modernismo para a contemporaneidade no campo da arte, tendo a partir 

de então a articulação entre os diversos saberes nesse lugar, sobretudo às linguagens 

artísticas. Tal mudança serviu também para evidenciar que os processos criativos 

fossem atualizados conforme as atualizações e descobertas sociais que a partir do 

final do século XIX começam gradativamente a se alterar: 

Nos últimos 10 anos coisas realmente surpreendentes têm 

recebido a denominação de escultura: corredores estreitos com 

monitores de TV ao fundo; grandes fotografias documentando 

caminhadas campestres; espelhos dispostos em ângulos 

inusitados em quartos comuns; linhas provisórias traçadas no 

deserto. Parece que nenhuma dessas tentativas, bastante 

heterogêneas, poderia reivindicar o direito de explicar a categoria 

escultura. Isto é, a não ser que o conceito dessa categoria possa se 

tornar infinitamente maleável (KRAUSS, 1984, p. 129). 

Ainda que seu artigo traga a relação entre a escultura e paisagem arquitetônica, 

a então noção de “campo que se expande”, nessa área de conhecimento, sugere vermos 

a ideia de uma desacomodação advinda da arquitetura que transborda e, 

automaticamente, respinga em outras áreas, bem como as que se referem às linguagens 

artísticas. A percepção entre o uso do termo e aquilo que ele designa seria apenas um 

conforto para reduzir o que se torna estranho em um determinado campo e passa a ser 

aceito em outro. A essa questão a pesquisadora propõe pensarmos dois aspectos 

presentes ao que a nova maneira de atuar sugere, quais sejam: A ampliação do campo 
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que caracteriza este território do pós-modernismo possui dois aspectos já implícitos 

(...). Um deles diz respeito à prática dos próprios artistas; o outro, à questão do meio de 

expressão (KRAUSS, 1984, p.136). Ou seja, redirecionar o questionamento das 

práticas dos profissionais da arte requer meios de ressignificação, assim como os 

vieses das expressões em arte requerem revisão das formas pelas quais se expressam e 

dialogam. 

Considerando a problematização da prática e do meio de expressão e, já que 

nos é permitido, ao arrastarmos tal conceito para o campo literário, ousamos dizer que 

a Literatura contemporânea vem como uma espécie de desautomatização da 

linguagem cotidiana, quando a realocamos para o campo expandido. A pesquisadora 

literária Florência Garramuno em seu livro intitulado Estranhos Frutos: sobre a 

inespicificidade na estética contemporânea, elabora a noção colaborando da seguinte 

forma: 

a ideia de campo expansivo com suas conotações de 

implosões internas e de constante reformulação e ampliação – 

talvez seja mais apropriada para refletir sobre uma mutação 

daquilo que define o literário na literatura contemporânea, 

que em sua instabilidade e ebulição atenta até contra a 

própria noção de campo como espaço estético e fechado 

(GARRAMUNO, 2014, ps. 33/4). 

Diante disto, compreende-se que o campo expandido esbarra na ideia de 

inespecificidade, tendo nesse espaço um meio mais elástico e inespecífico, formando 

assim uma alteração do suporte literário, inclusive em termos discursivos e narrativos. 

Pode-se dizer que a noção usada como mote dessa pesquisa “atua sobre o novo e o 

diferente para diminuir a novidade e mitigar a diferença” (KRAUSS, 1984, p.129). 

Passa existir então, certa porosidade entre as distintas materialidades que se ocupam de 

adentrar  neste campo. A possibilidade de “movência” evidencia uma subjetividade do 

eixo representativo e estado potente permite uma pulverização entre campos artísticos, 

considerando aquilo que os estimula e transforma (GARRAMUNO, 2014). 

Esse alargamento e entrelaçamento entre os contornos que forjam a criação do 

texto, do lugar da palavra e do encorpamento que essa palavra passa a ter ocupando 

diferentes espaços, incita, por vezes, certo desalinhamento já que o embate com o 

problema da escrita passa a ser o autor com ele mesmo, enquanto seu próprio 

enfrentamento. Assim, contaminado e convocado a sentir, respinga neste espaço 

experimental novas palavras que ocupam e se desdobram num palavreio outro. Nesse 
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campo ampliado a palavra também sai do espaço estático e formatado do livro e passa 

a ganhar “corpo” e “voz”. Bem como aborda o escritor e artista Renato Rezende, 

quando traz em seu texto Poesia brasileira contemporânea: ações plásticas e 

performáticas “A poesia, então, adentrou o século 20 com um trunfo que os poetas 

julgavam inalienável: o pensamento – justamente por ser o pensamento constituído 

por palavras (assim como poemas são feitos de palavras, segundo Mallarmé)” 

(REZENDE, 2009). 

Diante dessa redefinição de lugar, espaço, significado e novas facetas da 

literatura e do como ela vem se transmutando, quando nos ocupamos de discutir o que, 

afinal, define o objeto literário na contemporaneidade, é importante lembrar que ela 

não está mais baseada a uma ideia eurocêntrica de fazer. A rigidez cai por terra, bem 

como a crença de valores, verdade única, razão, sujeito absoluto; as diretrizes fixas e 

valores hegemônicos que uma vez caracterizavam o campo literário, sobretudo na 

teoria e crítica literárias, e passam a dar vazão a elementos outros, sendo a autonomia, 

em sua fazedura,  um deles. 

Tal prática articula-se em outras frases de palavras, de movimentos, musicais, 

desenhadas e demais materialidades pensadas, por outra perspectiva, pensa-se o 

objeto artístico enquanto constituinte de um texto. Entre as imbricações possíveis 

uma problematização a respeito dos lugares ocupados pela poesia contemporânea é, 

de que maneira a palavra passa a se desenvolver quando articulada a outras linguagens 

artísticas. Afinal, onde a poesia contemporânea está? 

“não se trata mais de perguntar o que é a poesia, mas sim onde 

ela está. Nesse campo ampliado – ou fissura aberta – o poema 

– como objeto de linguagem, mas não obrigatoriamente 

linguagem verbal – desloca-se dos seus suportes tradicionais e 

requer uma “base epistemológica que possibilite o trânsito 

seguro de uma área do conhecimento para outra” (apud, 

MULLER, 2012). 

Esse movimento sugerido na fala de Rezende nos lembra da importância do 

escritor e o artista questionarem a essência da arte nos dias atuais. Assim, o objeto 

físico deixa de ser necessário, cedendo lugar (ainda enquanto arte, por via da arte, e 

não da filosofia) à condição conceitual da linguagem (2009). Visto isso e voltando 

nosso olhar, sobretudo à contemporaneidade, em sua pertinente reflexão Giorgio 

Agamben (2007) diz que contemporâneo é aquele que se encontra no desencontro, 

segundo ele: “ser contemporâneo é, antes de tudo, uma questão de coragem: porque 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1355



significa ser capaz não             apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, mas 

também de perceber nesse escuro  uma luz que, dirigida para nós, distancia 

infinitamente de nós” (AGAMBEM, 2007, p. 65). 

 

POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE MPB E DANÇA-TEATRO ALEMÃ 

Pensamos, a partir de então para as possíveis relações entre a música de 

Caetano Veloso- potência da palavra (recriada) em forma de canção- e a dança-teatro 

de Pina Bausch enquanto culminância artístico-filosófica para considerarmos uma 

possível multiplicidade de questões que o campo expandido sugere. Há no processo 

criativo de ambos a copresença de diversos elementos que ganham relevância poética, 

colaborando com a alfabetização estética, como um todo. 

Caetano conhece o trabalho de Pina na Alemanha quando convidado para uma 

comemoração do Wuppertal TanzTheater e entre uma relação de amizade colabora 

musicalmente para algumas peças da companhia. Que não se vê em Terra de Prados 

(2000), é uma das primeiras a ganhar movimentos, juntamente com outras 

composições brasileiras, conforme bem registrado pelo pesquisador Fábio Cypriano 

em seu livro Pina Bausch: A música brasileira é utilizada constantemente pela 

coreógrafa. Já se ouviu S wonderful, na voz de João Gilberto, em O Dido, de 1999; 

Alô, alô marciano, com Elis Regina, em Só você [Nur du], de 1996 (...) (2018, p. 90). 

Tal excerto expõe a relevância do cruzamento das fronteiras do conhecimento que 

corroboram mais do que para uma criação em música e dança, mas para uma estética 

da existência, pois ressalta a importância em fazer e experienciar com os intertextos. 

Ressalta também, porque não dizer, a vulnerabilidade da criação em um único viés da 

arte, se é que isso se faz possível. O músico, quando oportunizado, expõe seu ponto de 

vista em relação às criações da companhia: A gente tinha que se demorar, conviver, 

pensar, parar de pensar, parar para pensar. (VELOSO, 2000). 

Após esse breve aparecimento em um dos espetáculos da companhia de 

Bausch, Caetano reaparece com Leãozinho no espetáculo intitulado “Para as crianças 

de ontem, hoje e amanhã” (2002). O corpo solo do bailarino mais velho vira, 

sobretudo, espaço de fala e novos enfrentamentos, esse campo experimental agora 

borra territórios, reconfigurando predicados antes essenciais a esta linguagem (como 

o virtuosismo exacerbado, por exemplo), distorcendo entendimentos pré-
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estabelecidos do que é ou não dança, do que se faz ou deixa fazer com a canção, 

problematizações originárias da própria poesia de Veloso, segundo a pesquisa Cristine 

Greiner: 

Não é um texto que fala sozinho ou um sujeito que fala de um texto. 

Trata-se sempre de um texto que fala através de, um sujeito que fala 

através de, e este “através” seriam os inúmeros processos de 

intermediação que aspiram à condição de desconstrução, mas nunca 

deixam por completo a condição de aproximação (GREINER, 2005, 

p. 84). 

Assim sendo, a poesia musicada de Caetano que desliza a distração e convida 

a sentir, também convida a refletir que os termos sempre podem atualizar condições de 

uso linguístico gerando e gerindo ações e condutas em um campo que se expande. Os 

caminhos, agora outros, são borrados por experiências que o modificaram ao invés de 

servir como ilustração para ideias supostamente indiscutíveis, instigavam a 

imaginação (VELOSO, 1997, p.181). 

A obra Marco de Carnavazes de Caetano e David Byrne é a terceira e última 

canção apresentada, por hora, neste recorte. Ela tem uma poesia convidativamente 

brasileira que mescla português e inglês, traz na “batida” dos versos a utilização de 

imagens como potencialidade criadora. Nesta canção de parceiros fica evidente a 

riqueza de possibilidades musicadas que se engendram poeticamente. Bem como 

lembra Rezende inserem-se não poucos poetas (...) contemporâneos que de formas 

variadas trabalham a poesia de uma maneira plástico-performática ou que, em outras 

palavras, têm criado poemas em um campo ampliado (Rezende, 2009). Neste campo a 

canção de Caetano evidencia-se assim, emancipadora, já que permite que as pessoas 

possam fruir, também enquanto corpos compositores. Com seu ponto de vista 

poético, o cantor        considera o teatro da experiência de Pina a partir da música 

brasileira: 

Em suma, eu me comovia e me esquecia de mim e 

reencontrava lugares do espírito que aos poucos reconhecia e 

era levado a outros lugares que desconhecia até então e que 

me faziam entender melhor os antigos lugares. Tinham me 

anunciado um show de idéias cromadas e eu encontrava a 

vida (VELOSO, 2000). 

Diante de tais considerações, dançar, atuar, cantar, recitar, etc surgem como 

necessidade de levantar questionamentos na interação entre os diversos dispositivos 

disponíveis. No método de trabalho de Bausch, ela persegue e estimula aquilo que 

chamamos de esgarçamento de fronteiras. Basta observar a amplitude da seleção 
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musical em suas peças (CYPRIANO, 2018, p. 119). Nisso a palavra passa a colaborar 

com tal processo, pois ele se dá por contaminação no território em que acontece 

fusão. Sobre a relevância de entendermos a relação da poética da canção, em um 

empréstimo a Haroldo de Campos, associando intimamente estes universos, Renoó 

ressalta: 

a letra de música se sofistica, extrapolando os limites entre a alta e 

baixa cultura e confundindo as distinções usualmente feitas entre 

cultura erudita e popular, ela alcança um plano esteticamente e pode, 

então ser tomada como uma modalidade de poesia: poesia cantada 

(uma forma de poesia de música, em contraposição à poesia literária, 

de livro) (RENNÓ, 2003. p. 53). 

Partindo de tal pressuposto, refletir, sobretudo a relação entre diálogo da 

canção brasileira e a dança contemporânea, principalmente a dança-teatro que se vale 

da potência da palavra para criar, tanto suas frases de movimento, quanto a 

dramatização falada, compõem a expressividade arquitetônica humana, herdeira do 

desenvolvimento em transformação desde a metade do séc. XX, como antes já 

ressaltado. Música e dança contemporânea são marcadas pelo desaparecimento de 

formas fixas, consagradas e tradicionais, possibilitando assim a acessibilidade da 

fruição artística, neste campo palavra e movimento se tornam interdependentes, 

complementares: “as artes começaram a expandir-se, a deslocar-se, a transitar por 

zonas e materialidades que não eram as que, até aquele momento, haviam definido 

cada uma” (BRIZUELA, 2014, p. 80). Tal trecho nos remete a Benjamin quando ele 

fala que o pensamento acontece de forma não linear; como uma paisagem urbana, a 

partir de lugares diferentes não a partir de um lugar fixo, mas movendo-se em uma 

constelação de ideias (BENJAMIN, 1996). 

Nesse campo que se expande, é pertinente lembrar que a obra caetanesca 

perpassa  por distintas margens, principalmente pela poesia concreta: Caetano Veloso 

musicou Escapulário, de Oswald de Andrade; Pulsar e Dias, dias, dias, de Augusto de 

Campos, e Circuladô de Fulô, trecho de Galáxias de Haroldo de Campos. [...] (Renoó, 

2003, p. 66). Essa antropofagia como indiscernível da sede de criação e constituição 

da música  enquanto bloco de sensações, desse jogo que se instaura por meio de 

materialidades, materialização do vazio, corpo como aporte da fala e da carne, da 

palavra inventada e letrando movimentos. 

Diante de tantas possibilidades reflexivas, um último trecho é trazido a fim de 
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pensarmos a música popular brasileira, enquanto objeto literário da presente pesquisa: 

A música popular – ou talvez seja mais exato dizer “a canção 

popular” – que ganhou imensa difusão no século XX, 

tornando- se uma expressão do espírito dos tempos 

modernos, e que continua florescendo com grande esplendor 

[...] no Brasil, vem realizando, por sua vez, em seus 

momentos culminantes, uma espécie de retomada, no plano 

da produção artística de consumo, da arte poética (...) 

(RENNÓ, 2003. p. 52). 

Sendo assim, ao refletirmos sobre a música popular brasileira nas formas de 

fazer relativas as composições de Veloso, a dança-teatro com sua amplitude em 

receber a cultura brasileira em suas composições e reflexões filosóficas em dança, 

contempla os deslocamentos do campo literário ao propiciar a borra das fronteiras 

entre as artes, buscando saber como a música popular de Caetano Veloso se mostra 

relacionada a poesia e a dança, levando em consideração a urgência de conhecermos 

este recorte da lírica contemporânea. 

É possível identificar possíveis diálogos entre as obras da MPB de Caetano 

Veloso presentes em obras da companhia de dança-teatro Wuppertal TanzTheater- 

dirigida por Pina Bausch- enquanto linguagens em potencial para se discutir as 

relações poéticas intertextuais no campo ampliado na contemporaneidade, além de 

perceber as poéticas que perpassam ambas linguagens e ressignificam os seus fazeres. 

Compreender essas possibilidades de criação em um campo ampliado tende a 

diminuir as distâncias de pesquisa entre as esferas de conhecimento elencadas. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa empregou-se a metodologia 

bibliográfica na perspectiva dos estudos comparados. Esse prisma, de acordo com 

Carvalhal (1991) consiste em “uma maneira específica de interrogar os textos 

literários, concebendo-os não como sistemas fechados em si mesmo, mas na sua 

interação com outros textos, literários ou não" (CARVALHAL, p. 13), auxiliando na 

aproximação entre a obra de Caetano Veloso e a obra de Pina Bausch, além disso tal 

suporte serviu para estabelecer diálogo entre a linguagem poética, a linguagem da 

dança, propriamente ditas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Antes de mais nada esta é uma escrita de caráter anti-hegemônico que buscou 

debruçar-se especialmente nas inter-relações, dos contágios, das imbricações e dos 

atritos entre Literatura e Arte contemporâneas, tendo como corpus principal de 

investigação a canção de Caetano Veloso, enquanto elemento potente da palavra, 

presente na dança da companhia alemã Wuppertal TanzTheater sob a perspectiva do 

campo ampliado, advinda da pesquisadora Rosalind Krauss (1984), cujas 

semelhanças e disparidades foram aproximadas, reconhecendo um sentido de urgência 

para  investigação. Tais possibilidades narrativas, como foco de interesse, buscaram 

pulverizar fronteiras entre as citadas esferas do conhecimento gerando processos de 

análise estéticos mais aprimorados e complexos, sejam eles ligados a criação de 

palavras ou de movimentos. As      possibilidades de recepção e difusão de conhecimento, 

sugeridos através da mescla entre os distintos meios culturais artísticos ofereceu 

maneiras de afetar e serem afetados, atribuindo outros significados e possibilitando 

novos agenciamentos. 

CONCLUSÃO 

 O estudo procurou trazer possibilidades de trabalhar as referênciais da área da 

Literatura comparada articuladas aos estudos do corpo, sobretudo a dança 

contemporânea, além de elaborar outras tantas problematizações que corroboram as 

pesquisas formulando novas epistemologias mais a frente. Buscou, enquanto impulso 

de escrita, pensar se o público está alfabetizado esteticamente, ampliando sua visão 

sensível evidenciando mais do que um conhecimento de mundo, mas um 

conhecimento de si; o corpo aqui, serve também como espaço político de fala e 

problematização que desmancham hierarquias, principalmente do olhar. Abarca as 

possibilidades relacionais os quais incita, abrindo mão de linearidades tradicionais 

propagando novos encontros por vieses do corpo, da canção, da imagem, do 

cotidiano, da palavra poeticamente inventada de Caetano e porque não, de outras 

linguagens. A relevância deste estudo focalizou-se, portanto, na pertinência e possível 

ampliação dos campos de estudos apresentados. 
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CAPÍTULO 82 
 

PRINCÍPIOS DA DANÇA BUTOH NO ESPAÇO 
ESCOLAR: A EXPRESSÃO COMO POSSIBILIDADE DE 
ATIVIDADE EM AULA 

 
Isabelle Rodrigues Alves, João Vitor da Costa Reis, Victor Julio Martins 
de França e Taís Chaves Prestes 

 
RESUMO: O seguinte texto explora possibilidades de aplicação dos princípios 

da dança Butoh no ambiente escolar como ferramenta pedagógica, com o 

objetivo de trazer uma educação mais sensível, para se distanciar da 

repressão que o corpo e suas manifestações sofrem no espaço escolar e 

provocar que os alunos se expressem, fazendo com que isso ajude em suas 

percepções sobre o que aprendem na escola, trazendo benefícios para o resto 

de suas vidas e evitando problemas com a expressão do próprio corpo e de 

seus sentimentos. 
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A DANÇA BUTOH 

A dança Butoh, também conhecida como Ankoku Butoh, é uma das mais arrojadas 

formas de dança contemporânea de origem oriental, é conhecida também como a “Dança 

das Trevas” surgindo no Japão pós-guerra e se originou em resposta às imposições 

estrangeiras e também como forma de crítica social, na década de 50, assim como coloca 

o autor Thiago Abel Martins “É preciso apartar o butô do ‘Japão Cartão-Postal’ quando 

objetiva-se libertá-lo das ‘roupagens’ orientalistas em prol de encará-lo como fenômeno 

que surgiu em resposta às imposições estrangeiras (2017, pg. 13)”. Pela influência que o 

país recebia dos Estados Unidos, parecia haver uma disputa entre o modernismo e as 

tradições, essas intervenções geraram a vinda do pensamento capitalista presentes na 

população, ainda que nem todos estivessem satisfeitos com o deterioramento de seus 

costumes, resultando em alguns movimentos como crítica a esse novo modelo de 

sociedade. 

Ganhou estabilidade como vertente da dança contemporânea na década de 70, 

quando recebeu reconhecimento pelo mundo, seus principais precursores são Tatsumi 

Hijikata (1928-1986) que foi o responsável por criar a dança Butoh a partir do que via 

dos impactos do pós-guerra na sociedade nipônica e Kazuo Ohno (1906-2010) um dos 

discípulos de Tatsumi Hijikata e quem trouxe a dança Butoh para o Brasil em uma de 

suas vindas ao país. Essa dança teve como referência as vanguardas1 como o 

expressionismo2 e o construtivismo3, que mesclam os aspectos de duas culturas: a oriental 

e a ocidental. Nessa dualidade eles trabalham com a dinâmica da vida e morte, do velho 

e novo, e acreditam que a morte contempla o corpo pleno tendo o pensamento de que a 

dança busca uma leveza que só a morte é capaz de trazer, pois um corpo vivo raramente 

consegue a “plenitude completa” que eles buscam enquanto dançam. É importante 

salientar que essa vertente de dança não trabalha com a separação do corpo morto e vivo, 

mas sim com a sua fusão, a articulação e a potência do “entre” e busca juntar essa e outras 

possíveis mesclas na dança do bailarino.  

 

1 Vanguarda: o movimento do Modernismo que representa a inquietude de uma época. 

 

2 Expressionismo: a arte enquanto ação, na concepção da imagem pelo artista de forma emocional, 

visceral, por vezes violenta. 

 

3 Construtivismo: é um movimento de vanguarda que se interessa pela organização dos planos e pela 

expressão do volume utilizando materiais da época industrial. 
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Outra característica dessa dança é a melancolia presente, eles utilizam muito as 

cores preto e branco pra dar essa sensação, a introspecção é um forte viés da dança com 

as reflexões que emergem do interior de cada bailarino a partir da observação e de suas 

inquietações mais íntimas, pesquisando repertório artístico em suas experiências que 

eram influenciadas principalmente pelo momento pós-guerra da sociedade japonesa, 

também procuram uma forma de expressão que não seja necessariamente coreografada, 

buscando se libertar de formas do corpo e do pensamento hegemônicos. Diante disso, dão 

mais valor para o que é sentido e para expressão do próprio bailarino, o que também 

instiga a olhar para o eu, o que incomoda e o que vem de dentro, o que obriga a sair da 

zona de conforto, mesmo que isso possa trazer o que tem de mais sórdido e solitário no 

interior do bailarino, causando uma espécie de alvoroço interior. A dança Butoh não tem 

uma definição exata, está sempre se moldando, assim como coloca Fischer: capturar uma 

versão única do que seria o Butoh é uma impossibilidade desde essa época, visto que ele 

sofre de uma instabilidade conceitual que parece decorrer do caráter aberto a ele conferido 

por seus praticantes e estudiosos (2013, pg. 51). 

Em relação ao figurino da dança Butoh, podemos dizer que ele não é muito 

elaborado, é composto por poucas roupas a fim de dar uma impressão de corpo 

“vulnerável”. Geralmente pintam o corpo inteiro de branco, os movimentos partem da 

mobilidade ou imobilidade das extremidades corporais que levam o performer a 

mergulhar na viagem corporal que conduz à poesia, o corpo é o veículo de expressão dos 

elementos vitais: terra, água, fogo e ar. Cada elemento simboliza e reverbera diferentes 

sensações no corpo, como o Butoh trabalha a dualidade, explorar os quatro elementos é 

um exercício que reforça e aprofunda essa ideia no processo de criação, além de 

possibilitar um enriquecimento dos elementos trabalhados multiplicando interpretações 

da obra. 

 As propostas de movimento são o corpo morto que fica em pé, a relação de ironia 

com o pós-guerra, como as angústias fluem entre movimentos intensos e com a relação 

espacial com o tatame. Essa relação surgiu da necessidade de ter um espaço reduzido para 

investigar os movimentos sendo uma análise individual, também serve para evidenciar o 

espaço do eu e explorar, principalmente, os níveis médio e baixo, pois estão diretamente 

ligados com uma possível tradução dos sentimentos de introspecção. Ao dançar ou ver 

movimentos em planos médio e baixo a sequência de movimentos remete a ideia de 

tristeza. Há também a analogia feita ao “olho de peixe” que lembra os olhos de um 

cadáver estático e/ou no olho que está vibrando e mostra as intensidades que a dança quer 
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provocar, sendo assim, o olhar é elemento fundamental na exibição da dança. Os 

praticantes do Butoh relatam que se encontraram consigo mesmos, enquanto indivíduos 

e compreenderam sombras do seu inconsciente, por ser uma dança que para haver criação, 

necessita que o indivíduo explore os seus sentimentos e inquietações mais profundas, 

possuindo um forte apelo psicológico além de expressivo e criativo, assim como coloca 

Fischer: “o Butoh não é ou foi uma manifestação limpa e original, mas que está sendo, 

no sentido de que está constantemente sendo construído (2013, pg. 52)”. 

A dança Butoh em outros países pode sofrer modificações de acordo com as 

vivências das pessoas e da cultura onde a dança está inserida, mas sempre respeitando sua 

origem. Além disso, há certa escassez de ensinamentos sobre a dança Butoh, 

principalmente na América Latina, por ser uma vertente pouco difundida e que possui 

origem em um país com uma cultura distinta dos países daqui. A dança Butoh aqui 

abordada, procura problematizar questões importantes às quais a sociedade atual 

necessita que sejam trabalhadas, pensar no ‘eu’ e nas questões presentes no nosso interior 

são exercícios pouco comuns ainda que estejamos falando em século XXI. O Butoh 

parece trazer benefícios para além dos movimentos dançados, pois busca colaborar no 

trato da atenção para nossa percepção emocional enquanto indivíduos, nosso intuito com 

essa escrita é trazer a Dança das Trevas como possibilidade de enxergarmos o espaço 

escolar como lugar promissor para pensarmos o “eu” enquanto corpo que sou e a 

educação por meio de uma cultura distinta, inserida no nosso contexto. Dessa maneira, 

após contextualizarmos essa dança, bem como o espaço da escola, trazemos sugestões de 

atividades que mostram princípios básicos trabalhados na técnica e que são possíveis de 

serem adaptados em diversas situações no espaço escolar. 

 

PRINCÍPIOS DA DANÇA BUTOH NA ESCOLA 

O corpo é o primeiro contato de quem nós somos no mundo. Aqui pensamos a 

relação do corpo na escola e o corpo na dança da escola, demonstrando através desse meio 

a busca por desconstruir o enrijecimento presente na repressão escolar. O Butoh como 

referência, faz essa relação através de sua história pautando a arte como forma de 

resistência. Vamos analisar o corpo como forma protagonista que constitui e se relaciona 

com o recorte social escolar. O corpo que amplia a compreensão do senso crítico no 

mundo já que a reflexão estimula repensar sobre alternativas e práticas escolares que 

compreendem o corpo apenas como disciplinado. Nossos corpos permitem, limitam, 
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abrem e fecham, expandem diferentes relacionamentos. O corpo é a função da vida, é a 

base social. 

 

O CORPO MORTO-VIVO DO BUTOH X O CORPO VIVO-MORTO DA 

EDUCAÇÃO 

Quando um artista dança, ele expressa todo o seu subjetivo, o seu eu não material, 

rompendo toda a linearidade do corpo. É como se o corpo estivesse voando, fazendo-o se 

movimentar sozinho. A busca pela não-racionalidade também era um confronto contra a 

intelectualidade em ascensão quando no surgimento Butoh, no final dos anos 50. O Butoh 

traz consigo no contexto histórico, a relação com o pós-guerra como já dito anteriormente, 

e vincula-se com o rastro de destruição, deixados pelos bombardeamentos atômicos das 

cidades de Hiroshima e Nagasaki realizados pelos Estados Unidos contra o império do 

Japão durantes o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o que veio acrescentar uma 

estética da abjeção. O término da Segunda Guerra alterou significativamente o mundo 

todo, com a divisão de dois blocos político-militares: EUA e URSS. O esforço de 

expansão da área da influência econômica, política e ideológica dos EUA, provocou o 

estímulo à penetração da cultura norte-americana não só no Japão como nos países latino-

americanos.  

Com tantos resíduos históricos, ainda que sem saber muitas das vezes, nossos 

corpos estão sempre em cena: a cena social. Há vários cenários na cena social e vamos 

enfatizar as artes cênicas enquanto linguagem, dando destaque à dança. O corpo constrói 

e desconstrói, tendo o corpo cênico a possibilidade de ampliar textos e discutir 

possibilidades de compreender e conhecer meios de se comunicar, pensar e se expressar. 

Num espetáculo, seja de dança, teatro, música ou até mesmo no cinema é sabido que cada 

um da plateia compreende uma determinada obra da sua maneira, ou seja: o espectador 

capta a obra assistida de formas diferentes. Ao abordarmos o espaço da escola, muitas 

vezes o sistema educacional parece ir contra tudo isso pegando um único trecho do 

conhecimento. Desde o ensino infantil aprendemos a nos desumanizar como forma de 

retenção à primeira forma de comunicação do corpo, que se dá por ele mesmo e o sistema 

já estruturado da educação dá pistas do medo que tem de olharmos através das muralhas. 

O senso crítico e a maneira de pensar fora da caixa oriundo da arte, faz com que nos sejam 
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podadas maneiras de aprender e questionar aquilo que se distingue do que já é dado, 

principalmente na escola. 

Ao trazermos o Butoh como possibilidade de um outro olhar da dança para dentro 

do espaço escolar é afastado qualquer resquício de racionalidade, para que se possa o 

compreender dançando. Para tal estreiteza com o Butoh é preciso dançar na sua mais 

íntima introspecção, tristeza e devassidão, o corpo-morto do Butoh é o reiniciar de todas 

as correntes sócio-culturais-educacionais que restringem os corpos e sua mobilidade. 

Segundo os pesquisadores: “a base e o sentido de sua dança era o ser verdadeiro e não o 

ser aparente. Buscava a transformação e a transcendência dos limites como experiência 

fundamental para obrigar o corpo a encontrar sua verdade e tornar expressiva a beleza 

espiritual (BAIOCCHI, 1995 apud HEBLING, 2012 p. 13)”. O corpo abordado nessa 

vertente vai à contramão da domesticação do corpo vivo-morto disciplinar que a escola 

molda. O corpo-morto do Butoh quer a morte do corpo educacional já que os corpos 

enrijecidos na juventude pedem por espaço e momento para expressar, através do físico, 

suas emoções. Normalmente na idade adulta, esse corpo se encontra educado e 

suficientemente disciplinado para saber que é inadmissível ter trabalhado essa 

desenvoltura e encontra dificuldades para exercer esse trabalho no corpo já formado.  

Por meio da pedagogia da dança pode-se elaborar ferramentas que ajude o próprio 

corpo a se desenvolver com toda sua potencialidade. Para que o corpo possa ser livre e 

ser trabalhado as emoções é preciso conhecê-lo e entendê-lo experimentando, explorando 

e improvisando, pois é na percepção corporal que o transformamos. Conhecer o corpo 

num sentido não-cartesiano é saber como ele está e como ele pode se organizar fugindo 

de padrões pré-estabelecidos. 

O corpo da criança funciona como um primeiro canal de acesso ao outro, é a sua 

primeira mídia, por isso é a primeira a ser capturada e disciplinada pelo sistema 

representado pela educação (HEBLING, p. 2012). A criança é como um papel a ser 

pintado e a escola determina quais e com quantas cores esse papel deve ser pintado. 

Através disso a inquietação do aluno consequentemente surge, como forma de 

manifestação e reivindicação dizendo que algo o está limitando, sendo que muitas vezes, 

nem o aluno tem consciência do motivo dessa expressão protestante, pois estão 

acorrentados desde muito cedo as alterações de regras e de inércia. O ensino de hoje faz 

com que sonhemos com essa forma de imutabilidade. A relação do Butoh e o corpo na 

educação é muito mais similar do que podemos pensar à primeira vista. Usamos essa 
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dança como parâmetro para resistência aos moldes sentenciados pela sociedade, através 

do “polêmico” conseguimos chamar a atenção do mundo. Não é sempre que queremos 

usar disso para chamar a atenção, mas é preciso que seja genuíno o movimento para nos 

sentirmos potentes. Quem tenta o novo é excluído e assim a dança Butoh surgiu como 

forma de manter viva toda a tradição de ser livres vivendo nossos corpos com toda nossa 

potencialidade no sistema educacional, essa é uma forma de resistir sobre quem somos e 

não nos deixarmos apagar. 

 

O CORPO QUE DANÇA NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Quando se fala sobre educação tendemos a discuti-la apenas sobre um viés 

cognitivo, porém devemos lembrar que a educação sensível possui grande importância 

para todos, compreendemos que ambas não se separam, pois acreditamos que uma 

depende da outra para um melhor desenvolvimento de um indivíduo. Segundo a 

pesquisadora brasileira da Dança Márcia Strazzacappa “é o movimento corporal que 

possibilita às pessoas se comunicarem, trabalharem, aprenderem, sentirem o mundo e 

serem sentidos (2001, pg. 69)”, inevitavelmente o movimento corporal faz parte de nossa 

construção, é o que nos torna sensivelmente subjetivos e nos possibilita interagir, 

pertencer e colaborar com os círculos sociais. Mas por que em muitas instituições de 

ensino, o corpo que se movimenta deve se reter? Infelizmente ainda é comum o 

movimento do corpo no ambiente escolar ser reprimido, a sala de aula é um espaço que 

se mantém do mesmo jeito que foi criado, com as mesas e cadeiras viradas para frente e 

os corpos enrijecidos e tensos para manterem-se “quietos” e “obedientes” bem como 

descreve Strazzacappa: “o movimento corporal sempre foi dentro do espaço escolar uma 

moeda de troca. A imobilidade física funciona como punição e a liberdade de se 

movimentar como prêmio” (2001, pg. 69).  

Diante dessa realidade é comum a dança ser vista no ambiente escolar como 

alegoria para algumas datas festivas, contudo propomos pensar a dança neste espaço 

enquanto possibilidade de desenvolvimento educacional. Para as pesquisadoras Andrea 

Falsarella e Danielle Amorim: “a dança pode ser um importante aliado da Educação, no 

sentido que através dela a criança desenvolve simultaneamente aspectos motores, 

emocionais e cognitivos. Aspectos esses que interagem e se completam (2008, pg. 306)”. 

Ou seja, a dança pode trabalhar não só as capacidades motoras, mas também a imaginação 
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e criatividade, e essas habilidades desenvolvidas podem acabar auxiliando os alunos em 

outras disciplinas também, como afirma Strazzacappa: 

Em instituições onde a dança começou a ser trabalhada, professores e 

diretores sentiram a diferença de comportamento de seus alunos. A 

começar pelo número de faltas, que diminuiu razoavelmente. A 

participação dos alunos em outras atividades promovidas pela escola 

(festas, semanas culturais e científicas, gincanas etc.) começou a ser 

mais efetiva. De maneira geral, os professores são unânimes ao afirmar 

que o interesse do aluno pelo ensino melhorou, como se, através das 

atividades de dança na escola, o aluno tivesse reencontrado o prazer de 

estar nesta instituição (2001, pg. 74). 
 

Para avançarmos na discussão, a dança contemporânea e suas vertentes podem ser 

muito flexíveis para se trabalhar no espaço escolar, pois com elas é possível elaborar 

diversas atividades que lidam com a consciência corporal, senso crítico, autonomia e 

criatividade, por exemplo. Ao trazermos como protagonista a “Dança das Trevas” a qual 

emerge de características bastante tristes, perguntamos como ela poderia colaborar com 

a proposta de educação corporal, trazida anteriormente ao âmbito escolar? À primeira 

vista, pode parecer inviável oferecer um conteúdo como este para crianças e adolescentes, 

visto que suas referências para o momento da criação em dança serem bastante densas, 

mas vamos destacar como essa dança pode ser oferecida enquanto ferramenta pedagógica 

para os alunos de maneira a aprofundarmos a educação sensível. 

Já sabemos que a repressão que o corpo sofre no espaço escolar por vários motivos 

é algo que limita a expressividade dos alunos, formando jovens e adultos tolhidos e que 

não conseguem expressar como se sentem. Essas dificuldades poderiam ser evitadas 

desde cedo, quando na verdade aprendemos que se expressar é vergonhoso. Ao trazermos 

a filosofia da Dança Butoh para o espaço escolar enxergamos uma potente colaboração 

com o rompimento dessa repressão que o corpo sofre desde cedo, onde os alunos devem 

ficar cerca de cinco horas sentados, sem poder movimentar seus corpos e se expressarem, 

esperando um intervalo de quinze minutos para poderem aliviar suas posturas e colocar 

pra fora todas inquietações que o corpo sente durante o período escolar. 

 Para romper com isso, trazemos a proposta de atividades com os princípios da 

Dança Butoh, usando meios que conseguem se aproximar das vivências dos alunos 

abordando sentimentos sobre situações, tendo espaço para colocar suas subjetividades em 

jogo, valorizando assim os movimentos corporais de cada aluno. Essas atividades buscam 

externalizar os sentimentos que percorrem os corpos, sempre trabalhando com a 

improvisação, a relação espacial e a autonomia do aluno.  
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Foram planejadas três (03) atividades que podem ser trabalhadas com crianças e 

adolescentes, dependendo do objetivo de cada docente. O intuito dessa proposta é 

trabalhar o corpo como uma potência expressiva. Todas as atividades pensadas, 

necessitam que o(a) professor(a) tenha intimidade com a turma e seja amigo, já que o 

Butoh pode abordar questões delicadas de cada discente e fazer aflorar situações muito 

particulares, sendo imprescindível a relação de confiança entre a turma. 

 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES DA DANÇA BUTOH NA ESCOLA 

 

Atividade 1: A primeira atividade se chama ‘Você se sente’, nessa proposta os alunos 

afastariam todas as mesas e cadeiras, mantendo um espaço livre para os corpos se 

movimentarem, o(a) professor(a) falaria exemplos de expressões para os alunos 

mostrarem como se sentem em relação a determinadas situações. As propostas seriam 

situações inventadas junto com a turma, no início da atividade o(a) professor(a) daria 

alguns exemplos, dizendo “como você se sente... vendo um filme de terror”, então os 

alunos demonstrariam como se sentiriam nessa situação com o corpo num pequeno 

espaço parecido com o tamanho de um tatame, sem fazer uso de palavras, apenas com 

expressões e movimentos. Dado o exemplo, um aluno de cada vez iria inventar uma 

situação e compartilhar com a turma, sempre começando com a frase “como você se 

sente” ou “como você se sentiria”. Essa atividade pode ser realizada com alunos de Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, por ser uma atividade lúdica, o desafio de não poder 

falar, apenas mostrar com o corpo, pode fazer com que a turma desperte interesse na 

atividade. Também pode ser trabalhada nos Anos Finais e no Ensino Médio, a depender 

dos objetivos e habilidades a serem desenvolvidas pelo(a) professor(a). Uma opção para 

ser trabalhada com alunos do Ensino Médio, por exemplo é criar situações mais 

complexas. As relações dessa atividade com a Dança Butoh são a busca de externalizar 

sentimentos velados e bloqueados presentes nos corpos ao explorar movimentos 

possuindo uma restrita relação espacial para a improvisação. 

 

Atividade 2: Outra atividade é a ‘O corpo sente’, o conceito dela é parecido com a 

proposta anterior, nesta atividade os alunos abrem o espaço e formam um círculo no meio 

da sala, o(a) professor(a) trará a proposta de movimentação, “como é uma mão brava?” 

então os alunos mostrariam em seus corpos, cada um faria uma proposta de 

movimentação para todos executarem. Depois de experimentarem algumas 
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movimentações, é feito um desafio, para que se posicionem em pequenos espaços 

delimitados com linhas imaginárias e se movimentem apenas naquele limite espacial. 

Após, traríamos a discussão à tona questionando cada pequena movimentação realizada 

de expressão diferente. Esta atividade busca fazer com que os alunos trabalharem a 

introspecção e entendam a subjetividade da expressão de cada ser, ela pode ser aplicada 

para Anos Finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. Suas relações com a 

Dança Butoh são o trabalho do corpo-morto, a relação espacial com linhas imaginárias, 

os níveis do movimento e a improvisação. 

 

Atividade 3: A terceira sugestão de atividade é a brincadeira do ‘vivo- morto’, em que o 

professor diz “vivo” e os alunos devem ficar de pé e quando dito “morto” os alunos devem 

abaixar rapidamente. Porém encontramos outro jeito para brincar disso, ao invés de ficar 

em pé e abaixado, quando dito “vivo” os alunos expressariam um corpo vivo (alegre, 

potente, vibrante) e quando dito “morto” expressariam um corpo morto (pálido, apático, 

mórbido). Outra variante seria fragmentar expressões presentes em cada parte do corpo, 

o professor diria uma parte do corpo e qual é sua condição, por exemplo: “mão viva” ou 

“mão, morta” e então suas mãos deveriam mudar de estado de acordo com a indicação. 

Quem erra, sai temporariamente da brincadeira, pois o que conta nessa proposta é a 

atenção que se deve ter em improvisar os estados em alta velocidade, os comandos são 

repetidos muitas vezes com várias partes do corpo. Esse jogo pode ser realizado em todas 

as faixas etárias do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pois além de lúdica, desperta o 

foco e atenção da turma, além de poder ser bastante engraçada aumentando a interação. 

Suas relações com a Dança Butoh são o conceito do “olho de peixe” que se mantém atento 

sempre, e o corpo-morto. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A Dança Butoh é uma vertente da dança contemporânea que mostra ter muito a 

oferecer para a educação como um todo, pois trabalha diretamente com a autonomia, 

imaginação, criatividade, além de aspectos emocionais e intelectuais diretamente 

relacionados, aprimorando a consciência corporal. O panorama histórico evidencia a 

importância de compreendemos o viés teórico da Dança antes de abordarmos uma 

vertente e trazermos para o espaço da sala de aula, esse tipo de completude ao apresentar 
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uma linguagem artística, enquanto conteúdo, aprofunda e aproxima os discentes de 

aspectos relevantes a serem estudados. Neste caso o entendimento de si como indivíduo, 

trabalhar as emoções, perceber falhas e potencialidades são problematizações trazidas 

pelo Butoh que podem ser pesquisadas com afinco na escola. As sugestões de atividades 

trazidas por último mostram que, por mais que a dança Butoh seja oriunda de uma cultura 

distinta da nossa, pode nos presentear com fatores importantes de serem abordados em 

quaisquer adiantamentos quando bem demarcados os objetivos docentes para cada faixa 

etária. 

 Com o trabalho dessa proposta aspiramos a possibilidade que os alunos tenham 

um melhor desenvolvimento cognitivo e principalmente sensível, muitas vezes escassos 

no espaço escolar ocupado de tantos corpos enrijecidos. 
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CAPÍTULO 83 
 

ENSINO DO TEXTO ENTRE A CONFLUÊNCIA DA 
LINGUÍSTICA APLICADA E LINGUÍSTICA DE TEXTO: 
SUGESTÃO DIDÁTICA PARA A AULA DE PORTUGUÊS 

 
Fábio José de Abreu Moura e Ricardo Tavares Martins 

 
RESUMO: O objeto texto é estudado sob diversas perspectivas linguísticas 
que lançam olhares diferentes sobre o objeto. Assim, o texto passou de 
contar apenas com estudos relacionados à sua estrutura e passou a uma 
abordagem mais holística, entendendo-o como evento e não apenas como um 
produto fechado e acabado. Essa nova abordagem oferece também desafios 
para o ensino do texto na escola. Por isso, nosso objetivo principal aqui é 
apresentar uma sugestão didática para o ensino do texto na aula de língua 
portuguesa no Ensino Fundamental a partir dos pressupostos teóricos da 
Linguística Aplicada (LA) e da Linguística Textual (LT) a fim de ofertarmos 
uma abordagem mais condizente com a complexidade do fenômeno textual 
e seu ensino na escola. Partimos da hipótese de que o fenômeno texto, pela 
sua complexidade, deve ser abordado sob diferentes óticas, por isso a escolha 
da LA e da LT como referencias teóricos. Através de uma pesquisa 
bibliográfica concluímos que as exigências da sociedade tecnológica atual 
demandam um tratamento mais robusto do fenômeno texto e do seu ensino 
em sala de aula. 
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INTRODUÇÃO 

Há um percurso histórico sobre o entendimento do que é o texto e sua produção, 

o que faz um texto ser um texto e como a escola deve tratar a produção textual. Esse 

percurso histórico foi importante para que hoje tenhamos uma abordagem mais 

completa para tratar o fenômeno texto, seu estudo e seu ensino. 

Especificamente no Brasil, saímos, ao longo dos anos, de propostas que visavam 

uma preocupação com questões de rigidezes ortográfica e gramatical – questões mais 

formais/estruturais dos textos – em construções textuais com a finalidade de obter uma 

nota do aluno para o boletim; uma escrita muitas vezes descontextualizada e sem 

finalidade outra a não ser aferir notas e conceitos (MARCUSCHI, 2010). 

Nesse percurso histórico com contribuições de disciplinas como a Linguística 

Aplicada (LA) e a Linguística Textual (LT) um novo olhar foi posto sob o estudo, a 

produção e o ensino dos textos. Texto visto agora como evento (e não como produto 

acabado), lugar de interação entre interlocutores (CAVALCANTE; FILHO, 2010), e 

textos como fenômenos complexos compostos de multissemioses que passaram a exigir 

novos letramentos para dar conta dessa complexidade textual. 

Agora, com a visão atual do fenômeno texto, disciplinas como a LA e a LT 

passaram a contribuir na construção de currículos que fomentassem o tratamento do 

texto na escola de acordo com a complexidade e variedade que o fenômeno texto 

possui. Como exemplo, podemos citar o Currículo de Pernambuco (2019, p. 46) e o 

modo como a produção escrita é abordada por ele: 

 

O eixo da produção textual compreende as práticas de linguagem relativas à 

interação por meio de textos escritos, orais e multissemióticos com diferentes 

propósitos comunicativos e nos diversos campos de atividade humana, em 

função dos quais o sentido para o que se escreve é construído. 

 

Ainda no Currículo de Pernambuco (2019, p. 178) na prática de linguagem 

produção de textos no campo jornalístico/midiático podemos enxergar como o trabalho 

com o texto à luz da LA e LT pode contribuir para a formação de alunos escritores que 

dominam a produção escrita e sua complexidade para atuar criticamente em sociedade, 

nela se inserir e também alterá-la. Nos descritores do 9° Ano do Ensino Fundamental, a 

habilidade 06 e seu objeto de conhecimento, por exemplo, exige do aluno capacidade de 

“relacionar texto com contexto de produção e experimentação de papéis sociais” ao 

trabalhar diversos gêneros textuais (notícias, reportagens, denúncias, etc.) veiculados 
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em diversas mídias (vlogs, podcasts, etc.) construindo opiniões sobre os temas agindo 

com criticidade sob o que produzem. 

Então, de acordo com o que introduzimos, apresentaremos na sequência uma 

sugestão didática cujo objetivo é demonstrar como o professor pode trabalhar em sala 

de aula com uma proposta que leve em consideração as contribuições da LA e LT para o 

tratamento da produção escrita em sala de aula, que faça uso do que preconiza o 

Currículo de Pernambuco como documento norteador e que ajude no desenvolvimento 

dos discentes na produção de textos. Para tanto, a sugestão didática tem como tema o 

processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso para que sejam trabalhadas 

as competências previstas no Currículo de Pernambuco para o 9° Ano do Ensino 

Fundamental. Dentre as competências a serem trabalhadas podemos citar: a) posicionar-

se criticamente contra discurso de ódio e preconceito; b) atuar criticamente em 

ambientes digitais nas mais diversas práticas linguageiras e c) usar diferentes gêneros 

textuais e desempenhar papéis diferentes nos processos comunicativos. Na produção 

textual que visamos, os alunos do 9° Ano do Ensino Fundamental da disciplina de 

Língua Portuguesa são desafiados a produzir uma post-notícia no Instagram a partir de 

uma entrevista feita com idosos sobre o preconceito por eles sofrido devido à idade 

avançada. 

 

LINGUÍSTICA APLICADA, LINGUÍSTICA TEXTUAL E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Para levar a cabo a sugestão didática que foi introduzida brevemente no tópico 

anterior e que será detalhada mais adiante, é importante que nos situemos em relação 

aos lugares teóricos que ocupamos. Neste caso, os lugares da Linguística Aplicada e da 

Linguística Textual. 

A LA, como disciplina, surge no início dos anos 40 e a LT surge, como 

disciplina, na segunda metade dos anos 60. A LA inicia sua trajetória como disciplina 

no campo do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, mas expande seus horizontes 

com o passar dos anos, hoje atuando com problemas que envolvem línguas maternas 

também. Por seu caráter interdisciplinar, a LA frequentemente recorre a outros campos 

do saber para pôr em prática seu caráter imanentemente aplicado na busca de soluções 

para problemas nos quais a lingua(gem) é central. Berns (2010, p. 3) assim a define:  
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A Linguística Aplicada pode ser descrita como um vasto campo de estudo 

interdisciplinar preocupado com soluções para problemas ou melhora de 

situações envolvendo a língua e seus usuários e usos. A ênfase em aplicação 

a distingue do estudo da língua no abstrato – ou seja, da linguística geral ou 

teórica.1 

 

 Enquanto a LA pode tomar para si os mais variados objetos de investigação, a 

LT tem o texto como o principal objeto de estudo. Objeto este que passou por diversos 

caminhos teóricos e formulações que culminaram na concepção de texto adotada 

atualmente pela LT; concepção a qual defendemos aqui conforme veremos mais 

especificamente a seguir. Assim, de acordo com Koch ([2004] 2020), o texto foi visto 

dentro da história da LT como objeto de estudo através de diversas bases: gramatical, 

semiótica, semântica, pragmática, discursiva, cognitivista, dentre outras.  Marcuschi 

([1983] 2012, p. 17) assim define a LT: 

 

Configura uma linha de investigação interdisciplinar dentro da linguística e 

como tal exige métodos e categorias de várias procedências. Basicamente, 

trata dos processos e regularidades gerais e específicos segundo os quais se 

produz, constitui, compreende e descreve o fenômeno texto. 

 

Recorremos, então, à confluência entre a LA e a LT para enriquecer o 

entendimento sobre o texto e sobre a prática do ensino de línguas, seja materna ou 

adicional, especialmente a prática do ensino da escrita. Sendo assim, acreditamos que a 

partir dessa confluência entre essas duas disciplinas a produção textual na escola tende a 

ser mais proveitosa, rica e significativa ao contar com as contribuições da LA e da LT. 

Diante do cenário moderno no qual a escola e seus atores (professores e alunos) 

estão inscritos, há uma necessidade visível de engajamento nas mais diversas práticas 

sociais de uma sociedade cada vez mais tecnológica que demanda interações frequentes 

e exige uma diversidade de letramentos. Nesse cenário atual, brevemente desenhado, se 

faz necessário o domínio do texto, sobretudo escrito, como essencial para se fazer parte 

dessa sociedade, nela atuar e de suas benesses usufruir. 

Contudo, dominar o(s) texto(s) na perspectiva atual demanda um grau de 

exigência bem maior, especialmente se compararmos como o objeto texto era visto 

antes e como atualmente o é. Dentro da história da LT, saímos de uma concepção de 

texto centrado na frase ou em conjuntos de frases (a época das análises transfrásticas) e 

 
1 Applied linguistics can be described as a broad interdisciplinary field of study concerned with solutions 

to problems or the improvement of situations involving language and its users and uses. The emphasis on 

application distinguishes it from the study of language in the abstract - that is, general or theoretical 

linguistics. (Tradução nossa) 
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passamos a uma concepção de texto bem mais robusta e mais complexa; texto para além 

da frase e/ou para além do simples conjunto delas (BENTES, 2012).    

O estatuto atual do texto, perspectiva corrente para o estudo e o ensino da 

escrita, enxerga o texto como evento sendo muito mais um processo do que um produto 

acabado e encerrado (CAVALCANTE et al., 2019). Texto como lugar de interação 

entre sujeitos que em seus respectivos turnos assumem suas posições nos seus eventos 

enunciativos construindo o texto numa perspectiva dialógica entre leitor e autor com 

caráter eminentemente discursivo-argumentativo para muito além do caráter gramatical 

apenas.   

Então, sendo o texto um evento e não apenas um produto, os sentidos não estão 

encapsulados na superfície textual ou no seu interior (cotexto), mas antes são 

construídos e negociados nos diversos processos de interação, tais como os processos 

leitor-escritor, leitor-texto, texto-mundo, etc. em construções cada vez mais visuais e 

multimodais para além do verbal e do linguístico apenas (COSTA SILVA, 2016; ROJO 

& MOURA, 2012). 

Logo, sendo o texto esse todo complexo como supracitado, cabem à escola e ao 

professor trabalhar a escrita numa perspectiva que leve em conta toda essa 

complexidade do texto numa perspectiva que acreditamos que a LA possa contribuir 

(SILVA, 2009). A partir do lugar teórico e aplicado da LA, acreditamos ser possível 

trabalhar o texto em perspectivas que deem conta da complexidade textual, como é o 

caso, por exemplo, das perspectivas variadas dos (novos) estudos do letramento, dos 

multiletramentos e o letramento crítico (ALENCAR, 2015). Abordar o texto em seus 

mais variados tipos e gêneros com produções que sejam autênticas e significativas para 

os discentes e suas realidades de uma sociedade que se comunica cada vez mais por 

multiletramentos com textos multimodais e semioses diversas. Textos que vão muito 

além das paredes da sala de aula e ganham o mundo numa sociedade cada vez mais 

conectada e multiletrada que exige que o estudo e a produção de textos não se atenham 

a um estudo/a uma produção dos aspectos estruturais e gramaticais do texto apenas e 

que esse/essa estudo/escrita seja permeada/o de criticidade desde a escolha dos temas, 

dos gêneros textuais produzidos e das formas que farão esses textos circularem em 

sociedade. 

A título de exemplo, examinemos um texto à luz do que discutimos até agora. O 

texto a seguir foi veiculado no jornal impresso “Notícias do Dia” um dia após o jogo 

entre Brasil e Alemanha na Copa do Mundo de 2014 quando o placar final foi de 7x1 
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para a Alemanha. Como seria possível ler, estudar ou produzir um texto como esse do 

exemplo sem levar em conta as características de um texto como evento no qual os 

sentidos vão sendo negociados e construídos (ou não) a depender das relações entre 

autor, leitor, cotexto, contexto e características textuais como a referenciação e a 

intertextualidade? 

Na manchete, temos um texto multimodal, multissemiótico, circulando no 

gênero jornal impresso e que necessita da materialidade linguística, mas também da 

visual. Na capa, temos a imagem do torcedor brasileiro triste pela derrota, logo abaixo à 

foto, o placar em números garrafais com os processos de referenciação e 

intertextualidade em relação às cores da bandeira alemã – 7x1, o número 1 em amarelo 

(amarelou?) representando o único gol do Brasil na partida. 

 

Figura 1 - manchete de jornal  

 

Fonte: www.b9.com.br/50229/50-capas-de-jornais-brasil-apos-derrota-de-7-x-1-para-a-alemanha/ (2020) 

É por isso que, a partir do breve exemplo acima e do que foi discutido até agora, 

acreditamos e defendemos que a proposta advinda a partir da LA e LT deva ser a 

proposta da sala de aula de línguas e que quase tudo ao redor da educação linguística na 

escola, como currículos e documentos oficias, por exemplo, já corrobora para o ensino 

da escrita à confluência da LA e LT que, resumidamente, argumentamos aqui. 

Seguimos então à nossa proposta prática através de uma sugestão didática. 

 

SUGESTÃO DIDÁTICA 

 

 SÚMULA DA SUGESTÃO 
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Disciplina: Língua Portuguesa Turma: 9° ano Tipo: Aulas síncronas 

Carga horária: 10 h/aulas (contando que sejam 5 aulas por semana) 

 

Tema: Processo de Envelhecimento, Respeito e Valorização do Idoso 

Justificativa:  

O envelhecimento é um fenômeno natural da condição humana. Para além da cronologia, 

há um conjunto amplo de aspectos que também configuram essa etapa do desenvolvimento 

humano: biológicos, culturais, históricos, psicológicos e sociais. Embora o envelhecimento 

humano seja uma condição natural, as representações e sentimentos são construídos 

socialmente. 

Dessa forma, faz-se necessário que as escolas incluam, em suas práticas curriculares, ações 

que visem o desenvolvimento de comportamentos e atitudes que aproximem as gerações, 

estimulem os estudantes para o convívio, destituído de preconceitos, com pessoas idosas e 

sejam educadas para o envelhecimento humano. O objetivo é garantir o respeito, a 

dignidade e a educação ao longo da vida. Assim, no âmbito escolar, deve-se também 

reconhecer o protagonismo da pessoa idosa enquanto estudante e como sujeito que, munido 

de experiências e saberes, aprende mais sobre si mesmo e sobre o mundo. 

 

Habilidades a serem desenvolvidas 

(EF69LP01PE2) Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio [...] de modo a 

promover a cultura de paz e a realização de denúncias, quando for o caso. 

 

(EF89LP02PE) Analisar diferentes práticas (curtir, compartilhar, comentar, curar, etc.) e 

diferentes gêneros pertencentes à cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital, 

etc.) envolvidos no trato com a informação e opinião, avaliando as intencionalidades e as 

posturas de quem produz e/ou socializa os textos, de forma a possibilitar uma presença mais 

crítica e ética nas redes. 

 

 
2 As habilidades do Currículo de Pernambuco são apresentadas através de códigos que descrevem cada 

habilidade. Assim, o código EF69LP01PE, por exemplo, representa: 

EF – Ensino Fundamental. 

69 – Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental. 

LP – Língua Portuguesa. 

01 – Numeração da habilidade – primeira habilidade. Se tiver uma letra (X, Y Z, por exemplo) em vez de 

números, indica que esta habilidade não está presente na BNCC, sendo, portanto, exclusiva do Currículo 

de Pernambuco. 

PE – As redes de ensino de Pernambuco realizaram alguma modificação nesta habilidade da BNCC ou 

validaram a mesma. 
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(EF69LP06PE) Produzir e publicar notícias, [...] entrevistas, cartas de leitor, comentários 

[...] vivenciando de forma significativa o papel de repórter, de comentador, de analista, de 

crítico, de editor ou articulista [...] como forma de compreender as condições de produção, 

circulação, planejamento e elaboração desses textos, participando ou vislumbrando 

possibilidades de participar de práticas de linguagem do campo jornalístico/midiático, de 

forma ética e responsável, levando-se em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a 

possibilidade de circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 

 

(EF69LP10PE) Planejar e produzir, para TV, rádio ou ambiente digital, notícias, podcasts 

noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, [...] relativos a fato e temas de interesse 

pessoal, local ou global, orientando-se por roteiro ou texto e considerando o contexto de 

produção (interlocutores pretendidos, o gênero, o suporte, os objetivos comunicativos) e as 

características composicionais dos gêneros. 

 

(EF89LP13PE) Planejar, realizar e editar, em áudio ou vídeo, entrevistas orais com pessoas 

ligadas ao fato noticiado, especialistas, etc., como forma de obter dados e informações 

sobre os fatos cobertos ou temáticas em estudo, levando em conta o gênero e seu contexto 

de produção, [...] publicizando a entrevista isoladamente ou como parte integrante de 

reportagem multimidiática. 

 

(EF69LP39PE) Definir o recorte temático da entrevista e o entrevistado e levantar 

informações sobre o entrevistado e sobre o tema da entrevista (com o objetivo de usá-la 

como instrumento para coletar dados no interior de uma pesquisa), elaborar roteiro de 

perguntas, realizar entrevista, a partir do roteiro, abrindo possibilidades para fazer novas 

perguntas a partir da resposta, se o contexto permitir, tomar nota, gravar ou salvar a 

entrevista e usar adequadamente as informações obtidas, de acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

 

Gêneros trabalhados 
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Notícia:  

- Título: Denúncias de violência contra idosos crescem 83% durante a pandemia           

Link: https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2020/04/denuncias-de-

violencia-contra-idosos-crescem-83-durante-a-pandemia.html  

Entrevista: 

-Título: Desafio do envelhecimento da população brasileira é tema do NBR Entrevista 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=M0IgGU0R0QE  

 

Parâmetros de textualidade explorados 

Referenciação e intertextualidade. 

 

Produção escrita a ser realizada 

Produção de uma notícia parafraseando a entrevista realizada pelos alunos. Devem ser 

utilizados os dados dos textos trabalhados em sala de aula, e sugere-se que pesquisem novas 

fontes para complementar as informações. 

 

Apresentação da Sugestão Didática  

Encontro 01 (duas aulas seguidas) 

Introdução ao tema 

Através do gênero notícia (que inclusive é o gênero da produção escrita final) a 

temática do “Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso” é 

introduzida. O objetivo primordial deste texto é proporcionar uma reflexão inicial 

acerca do tema, fornecendo dados e informações. Ainda, pretende-se, por meio deste, 

compreender a estruturação do gênero notícia. É importante que os alunos discutam 

sobre as informações e, se possível, argumentem com situações reais que possuam 

conhecimento. 

Propõe-se que a leitura seja realizada em dois momentos: 1) leitura particular – o 

aluno deve dedicar-se a leitura individualmente; 2) leitura fragmentada – sob orientação 

do professor, um por vez, os alunos realizam a leitura por parágrafo, até que o texto 

tenha sido completamente oralizado para a turma. Durante o segundo momento, o 

professor já pode aproveitar para realizar indagações do tipo: “O que você acha disso?”, 

“Você tem uma opinião diferente?”, “Faz parte da sua realidade ou da realidade de 
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alguém próximo a você?”.  Importante ainda atentar-se ao disk denúncia, apresentando a 

seriedade do assunto e um meio de agir diante de situações semelhantes. 

 

O texto escolhido é o seguinte: 

Denúncias de violência contra idosos crescem 83% durante a pandemia 

 

O número de denúncias de violência contra idosos no estado aumentou 83% 

durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Centro Integrado de 

Atenção e Prevenção à Violência Contra a Pessoa Idosa (Ciappi), ligado à Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos (SJDH), desde que foi confirmado o primeiro caso, em 12 

de março, até 6 de abril, foram registradas 33 queixas, que representam 118 violações. 

No período imediatamente anterior, entre 15 de fevereiro e 11 de março, foram 18 

queixas, que representaram 30 violações. 

O recorte, feito a pedido do Diário, representa os 26 primeiros dias da presença 

confirmada do novo coronavírus em Pernambuco. Dentre as 118 violações constatadas, 

as mais frequentes foram maus tratos, violência psicológica, negligência, violência 

financeira e ameaça de morte. Muitas dessas denúncias foram feitas no Recife, Jaboatão 

dos Guararapes e Altinho, no Agreste. 

Os índices criminais da Secretaria de Defesa Social (SDS) ainda não estão 

disponíveis, mas os dados do Ciappi alertam para a situação. “Os maus tratos de idosos 

sempre foram prevalentes no seio familiar. Por serem mais vulneráveis, imaginava que 

esse tipo de coisa ia crescer com o isolamento social. As famílias que são dedicadas 

continuam tendo cuidado com os idosos. Mas, as negligentes, com certeza, usam esse 

momento como justificativa para abandoná-los”, opinou a médica geriatra Danielle 

Marinho. 

“Mesmo sem a presença física, dá para você continuar perto do seu ente querido 

idoso, com as redes sociais e as chamadas de vídeo. Recentemente, tive uma paciente 

que comemorou seu aniversário da janela do prédio que morava, com os filhos e os 

netos embaixo, cantando parabéns. Há como driblar o isolamento com a criatividade”, 

ressaltou. 

Na questão da violência intrafamiliar, um ponto que chama a atenção da geriatra 

são os lares multigeracionais. A convivência entre gerações diferentes pode acentuar 

conflitos – o que, claro, não justifica uma violência. “É um somatório de tudo que 
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vivemos: tensão, convívio inesperado, parte emocional. Até mesmo casais idosos 

podem se desentender”, diz. 

A coordenadora do Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI) da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), Márcia Carréra Campos Leal, explica que a melhor forma de 

sair de uma situação de violência é com denúncia do próprio idoso. “Às vezes um 

vizinho denuncia, mas o idoso desmente, porque tem medo da retaliação de um filho 

agressivo que está em casa, por exemplo”, comenta. 

A longo prazo, a coordenadora acredita que a sociedade e o poder público 

poderiam se unir para realizar a capacitação de pessoas que cuidam de idosos, sejam 

familiares ou não. “Em alguns casos, não é necessariamente uma maldade, mas falta de 

informação da pessoa que está cuidando. Mas como uma ação imediata, seria bom 

utilizar ferramentas das redes sociais, a mídia escrita e audiovisual, esclarecendo não só 

os cuidados, bem como os direitos”, afirmou. 

 

Como denunciar 

Mesmo com a pandemia, o Centro Integrado de Atenção e Prevenção à 

Violência Contra a Pessoa Idosa (Ciappi) segue funcionando. Denúncias de qualquer 

tipo de violação contra uma pessoa idosa podem ser feitas através dos telefones (081) 

3182-7649 ou (081) 3182-7607, no horário das 9h às 13h. Outra alternativa é o e-mail  

ciappi2016@gmail.com. 

 

Fonte: Diário de Pernambuco 

Link: https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2020/04/denuncias-

de-violencia-contra-idosos-crescem-83-durante-a-pandemia.html 

 

Encontro 02 (duas aulas seguidas) 

Identificação dos parâmetros de textualidade ‘referenciação’ e ‘intertextualidade’ 

Propõe-se trabalhar, ainda no texto “Denúncias de violência contra idosos 

crescem 83% durante a pandemia”, os parâmetros de textualidade ‘referenciação’ e 

‘intertextualidade’. Instigar o aluno a refletir e indicar quais são esses parâmetros e 

quais outros poderiam substituí-los chamando atenção para a materialidade 

(extra)linguística, bem como orientá-los da importância destes para a produção textual. 

Nesta análise, o aluno deve atentar-se ao caráter sociocognitivo discursivo negociado 

entre os interlocutores através da referenciação.  
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No texto trabalhado, estes aspectos podem ser detectados, por exemplo, em: “O 

número de denúncias de violência contra idosos no estado aumentou 83% durante a 

pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Centro Integrado de Atenção e 

Prevenção à Violência Contra a Pessoa Idosa (Ciappi), ligado à Secretaria de Justiça e 

Direitos Humanos (SJDH), desde que foi confirmado o primeiro caso, em 12 de março, 

até 6 de abril, foram registradas 33 queixas, que representam 118 violações. No período 

imediatamente anterior, entre 15 de fevereiro e 11 de março, foram 18 queixas, que 

representaram 30 violações”. 

Neste parágrafo, muitos termos são introduzidos (introdução referencial) como 

“Centro Integrado de Atenção e Prevenção à violência Contra a Pessoa Idosa” e 

“Secretaria de Justiça e Direitos Humanos”. As siglas “Ciappi” e “SJDH” que, 

respectivamente, os representam podem receber atenção, refletindo acerca da 

funcionalidade das siglas no texto. 

A palavra “estado”, considerada uma anáfora indireta, também é um termo que 

pode ser questionado. Qual o estado? Como você entende qual é? É pelo contexto? 

Assim como as palavras “queixas” e “violações”, quais são? Como você as identificou? 

E a palavra “anterior”, anterior ao quê? 

Olhando, ainda a título de exemplo, para o segundo parágrafo “O recorte, feito a 

pedido do Diário, representa os 26 primeiros dias da presença confirmada do novo 

coronavírus em Pernambuco. Dentre as 118 violações constatadas, as mais frequentes 

foram maus tratos, violência psicológica, negligência, violência financeira e ameaça de 

morte. Muitas dessas denúncias foram feitas no Recife, Jaboatão dos Guararapes e 

Altinho, no Agreste.” Podemos refletir com os alunos: que “recorte” é este que foi 

mencionado? A palavra “Diário” trata de quê?; Quais outras palavras vocês conseguem 

pensar que sejam sinônimo de “coronavírus”?; Em “muitas dessas denúncias”, quais são 

as denúncias? Percebem que um única palavra encapsula outros termos?; O mesmo 

ocorre em “Agreste”, a quais cidades do Agreste o texto se refere? 

Estas foram apontamentos de referenciação no texto proposto. Há diversos 

outros processos que podem ser tratados que consideramos importantes para 

desenvolver no aluno certo grau de consciência acerca destas realizações, bem como de 

sua importância para a construção textual. 

 

Gênero entrevista 
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Introdução ao gênero entrevista através de vídeo. Este texto propõe exemplificar 

uma entrevista oralizada. A partir de sua exposição, deve-se trabalhar as características 

do gênero, sempre relacionando com o exemplo apresentado.  

Ainda é possível trabalhar os processos de referenciação e intertextualidade. Os 

alunos devem ser orientados, antes do início do vídeo, para que já na primeira vez que 

estiverem assistindo, realizem uma leitura analítica do texto. É importante ressaltar que 

tais processos textuais também são observados em textos orais, pois estão presentes em 

nosso cotidiano, em diferentes graus, a depender de diversos fatores como idade, 

escolaridade, contexto, etc.  

Deve ficar claro para o aluno o contexto da entrevista, a linguagem, a 

importância da temática, as características do gênero e sua utilidade. E tudo isso pode 

ser trabalhado a partir da entrevista em questão que está disponível no canal do Youtube 

da TV BrasilGov, intitulada “Desafio do envelhecimento da população brasileira é tema 

do NBR Entrevista”, disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=M0IgGU0R0QE. Na entrevista, foram levantadas 

pautas do tipo: Como o Brasil deve se preparar para o envelhecimento da população? O 

que deve ser feito para que as pessoas cheguem cada vez mais saudáveis aos 60 anos e 

se mantenham ativas após a aposentadoria? E para falar sobre o assunto, o programa 

entrevistou a coordenadora de Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde, Maria 

Cristina Hoffmann. 

 

Figura 2 - Entrevista do NBR 

 

Fonte: Canal do Youtube da TV BrasilGov (2020) 

Encontro 03 (uma aula)  
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Proposta de atividade 

Nesta aula, o professor deve propor a atividade de produção escrita. Todas as 

orientações e possíveis dúvidas devem ser retiradas neste momento. As orientações 

devem conter a estrutura da produção, o passo a passo, prazos, objetivos, hipóteses, etc. 

Nossa proposta é a produção de uma notícia a partir dos dados coletados por 

meio de uma entrevista. A entrevista visa recolher informações acerca da situação do 

idoso durante a pandemia, suas opiniões, sentimentos e perspectivas. O foco é a 

discriminação do idoso, com o objetivo de refletir sobre seus direitos, e propagar o 

respeito e o reconhecimento com os mais experientes. 

 Aconselhamos que as perguntam sejam as mesmas para todos os alunos a fim de 

padronizar e direcionar os questionamentos. Desta forma, fica mais fácil a organização e 

os debates posteriores. A proposta para os alunos é a seguinte: 

Já entendemos as principais características de uma entrevista e também a riqueza 

de informações que podem ser obtidas a partir dela. Agora chegou sua vez de pesquisar 

um tema muito importante que é corriqueiro em nosso dia-a-dia: “Respeito e 

Valorização do Idoso”. Na entrevista proposta, temos por objetivos entender e refletir 

acerca de como o próprio idoso encara sua inserção na sociedade, se se sente rejeitado 

ou mesmo se sofre algum tipo de preconceito por sua idade e/ou aparência. Vale 

lembrar que os direitos dos idosos são assegurados sob a Lei nº 10.741/2003, portanto, 

consulte a lei antes de realizar a entrevista para se apropriar do que diz a Constituição.  

>Escolha um idoso (igual ou superior a 60 anos) próximo a você (avô, avó, 

parente, vizinho, etc.); 

>Certifique-se que este tenha acesso ao aplicativo WhatsApp. Pode ser que ele 

não tenha acesso ao aplicativo, neste caso conte com a ajuda de alguém próximo a ele(a) 

para receber suas perguntas e também para gravar a resposta do entrevistado; 

>Utilize a ferramenta de gravação de áudio do aplicativo (WhatsApp) tanto para 

fazer a pergunta quanto para recolher a resposta do entrevistado. Desta forma, caso o 

participante não tenha domínio suficiente de escrita/digitação, funcionará como um 

facilitador; 

>Após recolher as respostas, transcreva-as na integra e envie os dados de sua 

pesquisa em arquivo Word, no Google Classroom na devida seção. 

 

Perguntas: 
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1. Já sofreu ou sofre alguma situação de discriminação por conta da sua idade? Se 

sim, pode narrar um pouco? Onde, quando, como, como se sentiu, etc. 

2. Nesse período de pandemia esse tipo de discriminação chegou a acontecer 

também ou não? Se sim, como foi? 

3. Após a pandemia com a volta à normalidade, o(a) senhor(a) acredita que mudará 

alguma coisa em relação aos episódios de discriminação por conta da idade? 

4. Como a família atuou no episódio de discriminação? Esteve presente dando 

apoio ou foi a causadora? 

5. Esses episódios de discriminação já aconteceram com conhecidos do(a) 

senhor(a)? 

6. Consegue refletir sobre algo após o episódio de discriminação? 

 

Encontro 04 (duas aulas seguidas) 

Intertextualidade 

A primeira parte (uma aula) deste encontro deve ser dedicada à exposição das 

respostas obtidas nas entrevistas dos alunos. Propõe-se uma dinâmica de apresentações 

em que para cada pergunta X alunos, a depender da quantidade na turma, apresentam a 

resposta de seu entrevistado, de modo que ao final todos os alunos tenham relatado 

apenas uma das respostas, e todas as perguntas tenham sido contempladas. Este 

momento tem por objetivo refletir acerca da temática debatida, se fazendo de relatos 

reais, contextualizados e próximos à realidade deles. Além de expor as respostas, é 

importante que também haja espaço para opiniões, críticas e sugestões. 

A segunda parte da aula fica reservada para as orientações da próxima atividade 

desta sequência: a produção de uma notícia. Os alunos deverão elaborar uma notícia a 

fim de informar os dados coletados em cada uma de suas entrevistas, relacionar os 

dados à temática, expor dados e argumentos que reflitam o respeito e a valorização da 

pessoa idosa. Eles podem fazer uso dos textos trabalhados em aula, e devem completá-

los com novas pesquisas. Nesta etapa, os alunos estarão expostos ao desenvolvimento 

das habilidades de intertextualidade, devendo estabelecer copresença por citação e 

paráfrases. A atividade deve ser enviada em arquivo Word na devida seção no Google 

Classroom seguindo as características do gênero. 

 

Encontro 05 (duas aulas seguidas) 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1388



Orientações e correções acerca das produções escritas e orientação da publicação no 

Instagram 

As orientações podem e devem estar relacionadas ao uso da referenciação e 

intertextualidade. As correções são indispensáveis pelo caráter formal do gênero, e 

ainda pela etapa de divulgação deste material. 

O professor, que já teve contato com as produções, deverá aproveitar este 

encontro para trabalhar os aspectos mais recorrentes nas notícias dos alunos, evitando 

apontar os erros, mas sim melhor prepará-los. Aspectos gramaticais, de textualidade, de 

sentido, entre outros, podem fazer parte desta orientação. 

Ainda neste encontro, o professor deverá dedicar espaço para as orientações 

finais. Além de solicitar que os alunos corrijam seus textos e os reenviem, há ainda uma 

etapa pendente na produção dos alunos, a divulgação do resultado. 

Propomos nesta sequência a publicação da notícia produzida pelos alunos, em 

sua versão final, no meio digital. Optamos pelo Instagram devido sua grande 

visibilidade e presença no cotidiano dos alunos. A publicação deverá conter uma 

imagem padrão para todos os alunos: esta imagem poderá ser criada pelo professor, ou 

pelos alunos que tenham facilidade com a criação de artes digitais. Essa padronização 

visa ser uma chamada para ação, convidando os usuários da plataforma a lerem a 

legenda. Acreditamos que a padronização da imagem possa ser um fator que desperte 

interesse dos usuários em comum que os alunos possivelmente interagem. Ainda, 

propõe-se o uso de uma hashtag (#) a fim de unificar todas as produções, pois através 

dela o usuário terá acesso a todas as publicações da notícia. 

 

Encontro 06 (uma aula) 

Socialização em sala 

No último encontro, é interessante que haja um momento de reflexão acerca das 

etapas percorridas até a produção final. A este encontro também se dedica a exposição, 

o debate e a reflexão acerca dos efeitos da publicação das notícias no Instagram, bem 

como a exposição dos comentários, das curtidas e compartilhamentos das publicações. 

Os alunos podem levantar esses dados individualmente, expondo sua opinião e 

considerações finais. Os comentários das publicações comportam informações muito 

ricas, também dignas de debates.  
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Frisar a importância do trabalho realizado, o alcance que conseguiram, os efeitos 

e as contribuições à sociedade, farão toda diferença. Como sugestão adicional o aluno 

pode, no Instagram, ao menos durante o período da atividade, trocar seu perfil de conta 

pessoal por um perfil de conta comercial que mostrará gráficos da postagem deixando 

claro o nível de engajamento e alcance da publicação através de curtidas, 

compartilhamentos, horário em que a notícia foi mais acessada, etc. Esses dados 

gerados pela conta comercial podem ser compartilhados com a turma. 

 

PALAVRAS FINAIS 

Vimos, ao longo de nossas discussões aqui, como o objeto texto sofreu 

mudanças nas suas abordagens de estudo e ensino. Vimos como uma sociedade cada 

vez mais tecnológica vai exigindo textos mais diversificados, mais complexos e como 

os currículos escolares, como o Currículo de Pernambuco, por exemplo, vão refletindo 

as exigências societais atuais para as produções escritas que circulam. 

Não é mais possível tomar o texto apenas como forma/estrutura, mas sim texto 

como evento permeado de processos (dialógico, histórico, social, etc.). E para o 

tratamento desse texto multifacetado, há a confluência de vários campos da Linguística, 

como exemplificamos aqui com a LA e a LT. 

Nossa sugestão didática teve como objetivo mostrar a confluência entre áreas da 

Linguística para abordar o texto em sala de aula partindo da hipótese de que não é mais 

possível tratar o texto e seu ensino sem levar em consideração toda a complexidade de 

um texto, suas relações inter e extralinguísticas.  

Esperamos que nosso objetivo tenha sido atingido e com isso tenhamos ofertado 

uma contribuição para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem de línguas, 

mais especificamente processos de ensino e aprendizagem de língua portuguesa e do seu 

texto escrito em sala de aula.  
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CAPÍTULO 84 
 

Quiz na escola: o app Kahoot como ferramenta 
metodológica de inclusão e aprendizagem 

 
Simone Oliveira Vieira Peres, Marliane Ribeiro de Sousa e Lucas de 
Sousa Costa 

 
RESUMO: Este artigo visa refletir sobre o uso das tecnologias educacionais e 

o emprego de metodologias ativas, apresentando um relato de experiência 

com a utilização do aplicativo Kahoot como ferramenta de inclusão e 

aprendizagem. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa-ação, envolvendo uma turma do 9º ano do ensino fundamental, em 

uma escola da rede pública de Canaã dos Carajás. Para fundamentarmos os 

estudos teóricos acerca das tecnologias digitais e multiletramento nos 

baseamos em Moran (2015), Rojo e Moura (2012) e nas orientações da BNCC 

(BRASIL; 2018). 
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INTRODUÇÃO 

 

  

Com a pandemia do Covid 19, a necessidade do distanciamento social e a 

implantação do ensino remoto houve uma aceleração no uso de tecnologias digitais 

voltadas às práticas escolares. Embora, grande parte dos teóricos e das pesquisas na área 

há muito tempo reforçasse a urgência para que o modelo tradicional de ensino fosse 

repensado em função das mudanças sociais e culturais, relacionadas principalmente aos 

avanços tecnológicos e científicos, ainda existia um grande atraso por parte das políticas 

públicas.   

A expansão dos meios de acesso à informação e ao conhecimento estabeleceram 

novas dinâmicas sociais e perspectivas de análise sobre as concepções de aprendizagem 

e as práticas docentes. Baumam (2001) conceitua a contemporaneidade como 

modernidade líquida, em virtude da instabilidade de parâmetros, da ideia de uma nova 

ordem a partir do “derretimento dos sólidos”, culminando na “progressiva libertação da 

economia de seus tradicionais embaraços políticos, éticos e culturais” (BAUMAN, 2001, 

p. 10). Já Castells (1999) define como uma época virtual e midiática, características da 

“sociedade informacional”. Concepções teóricas que contribuem para refletirmos e 

atuarmos de forma crítica e contextualizada à realidade do mundo.  

Devido à ausência de políticas públicas efetivas que promovessem avanços em 

relação à infraestrutura tecnológica no espaço escolar e também por falta de orientações 

metodológicas e curriculares mais direcionadas e assertivas nesse sentido, grande parte 

das escolas não contava minimamente com um laboratório de informática acessível. Em 

muitos, a existência de um único datashow mostrava-se como a ferramenta de ensino com 

maior avanço tecnológico no espaço escolar.  

Em meio a esse cenário, o ensino remoto revelou-se como um grande desafio 

para gestores, professores e estudantes, e a exclusão digital mostrou-se uma das facetas 

cruéis da pandemia, onde o acesso aos recursos tecnológicos e o letramento digital foram 

fundamentais nesse processo. Nesse mesmo sentido, cabe ressaltar a necessidade da 

promoção de formação continuada aos professores, e como iniciativas voltadas à 

autoformação e o autodidatismo docente tornaram-se alternativas para promover o 

aprendizado e a atualização sobre conhecimentos, saberes e práticas pedagógicas.  

O aumento na oferta de cursos virtuais, vídeos e até mesmo tutoriais de cunho 

instrucional dinamizaram a concepção de formação continuada. Além disso, com a 

pandemia, a quantidade expressiva de eventos no âmbito acadêmico disponível nas 
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plataformas digitais de modo gratuito democratizou o acesso, diminuindo os custos 

financeiros e as distâncias geográficas. 

Outro aspecto importante é a abertura de um espaço de diálogo entre professores 

com diferentes realidades sociais e culturais, que puderam compartilhar suas experiências 

e conhecer o modo como o ensino remoto foi articulado em diferentes regiões do país.  

Partindo desse contexto, este estudo pretende apresentar um relato de prática 

envolvendo o uso de tecnologias educacionais na disciplina de Língua Portuguesa, junto 

aos alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública em Canaã dos Carajás.  

Inicialmente, será apresentada uma reflexão sobre aspectos importantes 

relacionados à educação digital como multiletramento, multimodalidade, tecnologia, 

metodologias ativas e currículo escolar. Após, serão apresentados, brevemente, os 

resultados de uma pesquisa-ação acerca do uso do aplicativo Kahoot como metodologia 

ativa de aprendizagem. A ferramenta foi utilizada em torno da produção e aplicação de 

um Quiz sobre a história e a memória cultural do município, gerando resultados positivos 

como a inclusão digital e o protagonismo dos estudantes em atividades de pesquisa e 

colaboração, a partir do caráter interativo e de gamificação do ensino.    

 

 

1. O uso das tecnologias educacionais e de metodologias ativas na 

contemporaneidade 

 

O cenário atual na educação que impulsionou práticas pedagógicas voltadas para 

o uso das tecnologias digitais também contribuiu para o avanço de pesquisas e reflexões 

sobre letramento digital, multimodalidade textual, redes sociais, plataformas e aplicativos 

educacionais, além das estratégias metodológicas e práticas pedagógicas envolvendo 

tecnologia.  

Cada vez mais pesquisas, na contemporaneidade, têm sido desenvolvidas a partir 

das perspectivas do multiletramento e da multissemiose, tendo também como enfoque a 

multimodalidade dos textos e de seus suportes, a partir dos meios de produção, circulação 

e interlocução textuais (ROJO, 2012). A era dos “multis” está relacionada à expansão dos 

recursos tecnológicos de acesso à informação e ao conhecimento, os quais estabeleceram 

novas dinâmicas sociais e de análise sobre a construção de sentidos, atuação do 

imaginário e formação de leitores.  
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Assim, Rojo (2012) ressalta que o conceito de multiletramento amplia a 

concepção de letramento abarcando a multiplicidade das práticas direcionadas aos textos. 

Ao descrever os processos de multiletramento, ela destaca alguns aspectos como a 

interatividade, uma vez que permitem a colaboração; e a transgressão sobre as relações 

de poder, já que propõem um espaço democrático. Outro fator importante apontado é o 

seu caráter híbrido em relação às linguagens, modos, mídias e culturas (ROJO; MOURA, 

2012, p. 23). Quanto a origem conceitual, a pesquisadora esclarece que foi difundido a 

partir de 1996, por meio da publicação do manifesto “A Pedagogy of Multiliteracies: 

Designing Social Futures”, na Harvard Educacional Review, através do grupo intitulado 

Nova Londres, formado por pesquisadores americanos, ingleses e australianos, no estado 

de Connecticut - EUA. 

Em relação à multimodalidade textual, a qual congrega a escrita verbal, a imagem, 

o movimento e o áudio, é importante ressaltar a necessidade de estratégias metodológicas, 

bem como de novas práticas de produção e de análise crítica do receptor (ROJO; 

MOURA, 2012, p. 23). 

Trabalhar com Multiletramentos pode ou não envolver (normalmente 

envolverá) o uso de novas tecnologias de comunicação e informação ("novos 

letramentos"), mas caracteriza-se como um trabalho que parte das culturas de 

referência do alunado (popular, local, de massa) e de gêneros, mídias e 

linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico, pluralista, 

ético e democrático - que envolva agência - de textos/discursos que ampliem o 

repertório cultural, na direção de outros letramentos, valorizados (...) ou 

desvalorizados (...). (ROJO e MOURA, 2012, p. 08) 

 

Já Moran (2013), ao abordar sobre a educação digital, reforça acerca do processo 

de apropriação crítica das novas tecnologias, a partir de recursos e meios que facilitem a 

aprendizagem. E que, para isso, é fundamental metodologias inovadoras que contribuam 

para que o estudante tenha cada vez mais acesso ao mundo globalizado e a rede de 

informações.  

Para ele, a partir do uso das tecnologias educacionais foi possível a construção de 

um novo conceito de aula, de tempo e de espaço abarcando uma realidade que se 

configura de maneira virtual e física.   

 
As tecnologias ampliam as possibilidades de pesquisa online, de trazer 

materiais importantes e atualizados para o grupo, de comunicar-nos com outros 

professores, alunos e pessoas interessantes, de ser coautores, “remixadores” de 

conteúdos e de difundir nossos projetos e atividades, individuais, grupais e 

institucionais muito além das fronteiras físicas do prédio. (MORAN, 2015) 
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Ao refletirmos sobre os processos de ensino e aprendizagem torna-se fundamental 

que o uso das tecnologias educacionais esteja alinhado às propostas curriculares e, 

principalmente, ao contexto real em que ocorrem as práticas escolares. Saviani (1991) 

reforça a necessidade de se repensar, reinventar e readaptar os métodos de ensino e de 

comunicação entre escola e aluno, explorando novas estratégias que estimulem a 

colaboração, a ludicidade e o protagonismo do aluno. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) o uso das tecnologias 

digitais exerce um papel importante sobre a aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, 

as orientações previstas no documento curricular estão vinculadas às competências que 

devem ser desenvolvidas no contexto escolar (BRASIL, 2018). 

A quarta e a quinta competências referem-se à utilização das múltiplas linguagens 

verbal (oral ou visual, motora, como Libras e escrita), corporal, visual, sonora e digital, 

além de conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, visando a 

expressão e o compartilhamento de informações, experiências, ideias e sentimentos em 

diferentes contextos e sentidos. Também visa compreender, utilizar e criar tecnologias 

digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais e escolares (BRASIL, 2018).  

Um dos aspectos relevantes propostos pelas competências é o foco na resolução 

de problemas, no protagonismo e autoria dos estudantes, seja na vida pessoal ou coletiva, 

além de contribuir com a comunicação, acesso e disseminação de informações, e 

produção de conhecimentos (BRASIL, 2018).    

Seguindo a perspectiva de Aranha (2006, p. 32), ao enfatizar que “a educação não 

pode ser compreendida fora de um contexto histórico-social concreto”, é preciso estarmos 

atentos à realidade de cada escola e dos sujeitos que fazem parte dela. A utilização das 

tecnologias educacionais voltadas ao multiletramento revelam-se um desafio tanto para 

estudantes quanto para os educadores. Refletir sobre as orientações curriculares previstas 

na BNCC adequando-as ao contexto escolar, às expectativas de aprendizagem, aos 

recursos digitais e didáticos, planejamentos e a necessidade de formações voltadas para o 

letramento digital são estratégias importantes para avançar de forma significativa. 

  

2. Quiz no Kahoot: um relato de experiência com foco na inclusão digital e na 

gamificação do ensino   
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Visando partir do campo da reflexão teórica para uma ação mais propositiva, 

descreveremos, neste estudo, o relato de experiência de uma prática docente, ocorrida no 

segundo semestre de 2021, em uma escola da rede pública de Canaã dos Carajás 

envolvendo o uso de tecnologias educacionais e de metodologias ativas.   

A experiência ocorreu na disciplina de Língua Portuguesa tendo como público-

alvo a turma de alunos do 9º ano do ensino fundamental. O contexto deu-se ainda durante 

a pandemia do Covid 19, momento em que o ensino ainda transcorria de maneira remota. 

Cabe informar que, desde o início da pandemia, grande parte da turma participou 

remotamente através de atividades impressas disponibilizadas na escola por não 

possuírem recursos tecnológicos e conexão com a Internet. Mesmo com o laboratório de 

informática tendo sido equipado para recebê-los, a demanda de alunos que dependiam 

dessa assistência na escola era superior, gerando muita disputa em relação ao acesso. 

Outra parcela acompanhava as aulas através de celulares e computadores em suas casas 

por meio das plataformas do Google Classroom e Google Meet.   

O desafio era promover uma atividade que gerasse a inclusão de todos os alunos 

tanto os que possuíam acesso quanto aqueles que ainda estavam sendo familiarizados ao 

letramento digital. Na ocasião, a escola estava empenhada em atividades voltadas à 

comemoração do aniversário do município.  

Nesse período, foi elaborado um planejamento tendo o Kahoot como principal 

ferramenta metodológica de ensino. Inicialmente, o aplicativo foi apresentado aos alunos, 

particularmente a proposta do Quiz, foi sugerido que fizéssemos um jogo interativo 

envolvendo perguntas sobre a história de Canaã dos Carajás, entre outros aspectos 

importantes da geografia e da memória cultural da região. Através de atividades impressas 

também envolvemos os demais estudantes, solicitando aos dois grupos (com e sem acesso 

virtual) que elaborassem perguntas sobre o município.  

Após a etapa de recolhimento dos questionários, foram selecionadas dez perguntas 

e elaborado o Quiz com imagens, vídeos e trechos significativos da história da cidade. O 

jogo foi configurado para que ficasse disponível por três dias e que pudesse ser acessado 

por link. Após, foi reservado o laboratório de informática aos alunos que não possuíam 

acesso à Internet, já os demais também participaram online em suas casas. Foram 

explicadas sobre as regras do jogo, a existência de um ranking e de uma premiação 

simbólica, aspectos que estão inseridos entre as metodologias ativas de aprendizagem, 

através da gamificação do ensino. 
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Após iniciado o jogo de perguntas na turma, foi possível perceber que apesar de 

promover uma disputa entre os estudantes, também era notório o quanto as estratégias 

metodológicas bem como as ferramentas tecnológicas auxiliaram na socialização e 

construção conjunta de conhecimentos entre os estudantes e a partir de pesquisas na 

Internet. Outro ponto importante foi o entusiasmo da turma e o quanto aqueles que se 

destacavam se reconheciam como “conhecedores de Canaã dos Carajás”. Assim, o jogo 

contribuiu para o fortalecimento da identidade cultural, promovendo a interação, a leitura 

e o aprendizado interdisciplinar, pois envolvia aspectos de geografia, história, arte e 

língua portuguesa, além do próprio letramento digital.  

Finalmente, o prêmio foi sorteado e não entregue ao vencedor do ranking pela 

dificuldade em localizar o ganhador, uma vez que o link foi compartilhado também pelos 

próprios alunos a estudantes de outras turmas. Ao final, mais de 80 jogadores participaram 

do Quiz, superando as expectativas de participação e gerando resultados significativos 

em torno da aprendizagem e da inclusão digital.  
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CAPÍTULO 85 
 

VIDAS SECAS: A PALO SECO VERBAL E VISUAL 
 

Alice Elias Daniel Olivati 

 
RESUMO: Vidas Secas: entre o Verbal e o Visual, mostra-nos linguagens 
diferenciadas. A obra de Graciliano Ramos no livro e no cinema rompe com 
os padrões utilizados anteriormente introduzindo nova estrutura narrativa. 
São treze quadros que a compõem, levando o leitor e o espectador a 
acompanharem os passos dos retirantes da seca . Os objetivos deste trabalho 
são o de refletir sobre o contingente de significantes utilizados para gerar 
significados na literatura e no cinema. A metodologia buscou a compreensão 
das expressões verbais e visuais concluindo que em ambas as linguagens o 
que conta é a expressão literária. 
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1 INTRODUÇÃO                                                                                             

         

        Vidas Secas são cenas da vida do Buíque (cão), afirmou Graciliano Ramos.  O projeto 

inicial era produzir um romance, mas a conta da pensão não podia esperar. Assim as 

“histórias do nordeste” eram publicadas em jornais e revistas como O Cruzeiro, Diário de 

Notícias, Folha de Minas,  Lanterna Verde. 

   Foi assim, peça por peça escrevendo o “romance desmontável”, como o classificou   

seu companheiro  de pensão. Vidas Secas, enfim foi publicado em março de 1938. Esse ano 

também foi marcado pela primeira participação do Brasil na Copa do Mundo de futebol, na 

França. Também as mortes de Lampião e de Maria Bonita, assassinados em Sergipe. Foi em 

1938 que Orson Welles realiza a célebre  performance do cinema que deixaria os americanos 

arrepiados: transmite pelo rádio a invasão dos EUA por marcianos. 

   Na história literária, Graciliano faz parte dos escritores da segunda fase modernista, 

chamada de Regionalismo de 1930. Os maiores prosadores pontificavam cada qual em seu 

estado. Assim, temos Rachel de Queirós, no Ceará; José Lins do Rego, na Paraíba; Jorge 

Amado, na Bahia; Graciliano Ramos, em Alagoas e outros. Os temas giravam em torno da 

tríade: seca, latifúndio e opressão. O enredo de Vidas Secas está contido em 13 capítulos ou 

quadros: I- Mudança; II-Fabiano; III-Cadeia; IV- Sinhá Vitória; V- O Menino mais novo; 

VI-O Menino mais velho; VII-Inverno; VIII-Festa; IX- Baleia; X- Contas; XI-O Soldado 

amarelo; XII- O mundo coberto de penas; XIII- Fuga. São capítulos considerados 

autônomos, ordenam-se por justaposição. Entretanto ao reuni-los forma um todo coeso, 

homogêneo, resultado do tema e da concepção, sobretudo o de refletir sobre o contingente de 

significantes utilizados para gerar significados na literatura e no cinema, eis os objetivos deste 

trabalho. 

             

 2 METODOLOGIA 
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         Sobre  o filme trata-se de uma produção de Luiz Carlos Barreto com a Cia. De Cinema 

Herbert Richers. A adaptação, o roteiro e a direção são de autoria de Nélson Pereira dos 

Santos. A produção em preto e branco provoca o efeito de contraste, luz e sombra mostram o 

clima implacável do nordeste brasileiro sob a objetiva do fotógrafo Luiz Carlos Barreto.   

        Na organização dos fatos há diferenças do texto literário por força da adaptação para o 

roteiro cinematográfico.  

       “Cadeia” insere-se juntamente com “Festa”, quando Fabiano vai ao boteco jogar cartas 

com o soldado amarelo. Outra diferença está no episódio da morte de Baleia (no livro, após 

“Festa), no filme fica para o penúltimo “quadro”, após “O Soldado amarelo” e antes de “O 

Mundo coberto de penas”.  inserida antes de “Fuga” a emoção maior  da morte e delírio da 

cachorra fica sendo quase que um dos motivos para que o local tão hostil  torne-se 

insuportável para os viventes. Esse fato apressou a decisão do casal a prestar “Contas” com o 

patrão.  

   A necessidade da fuga imperava cada vez mais. As aves de arribação continuavam 

cobrindo a caatinga, como no pensamento de sinhá Vitória: “O sol chupava os poços e 

aquelas excomungadas levavam o resto da água, queriam matar o gado”. 

            O foco narrativo é um dos únicos do autor em 3a pessoa verbal com aspecto inovador: 

a onisciência prismática, ou seja, o leitor entra em contato com a realidade sob o prisma da 

personagem  que está em cena. Isso é possível devido ao emprego do discurso indireto livre 

que dá ao narrador um posicionamento discreto e sua voz funde-se com a das personagens. 

Falas ou pensamentos dos membros da família (incluindo Baleia) vêm inseridas  nos relatos 

do narrador com discurso indireto e indireto livre.Exemplo:  “Se achassem água ali perto, 

beberiam muito, sairiam cheios, arrastando  os pés.” 

           No filme, o narrador é abolido e todas as intenções das ações são encenadas. O que 

conta são as expressões do corpo, da face, dos olhos, os gestos, tudo contribui para a 

comunicação. O discurso indireto livre do texto, quando passado ao filme, cria uma 

convergência solidária na expressão dos atores. Importante destacar o fenômeno do mutismo 

introspectivo das personagens. Silenciosas, circunspectas, elas substituem o diálogo pela 

linguagem gestual  ou gutural. Mesmo nos textos do livro pode-se perceber  que a intenção do 

autor era  a secura também das palavras. Afinal, não havia muito  o quê  dizer. Passam horas 
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caminhando ensimesmados: “[...] a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que  

procuravam uma sombra[...] Fabiano sombrio, cambaio...  
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

          Para compensar a quase ausência de diálogos, com absoluto poder de síntese, ressaltam-

se gestos, ações, movimentos. 

 Se nos textos há pouco diálogo, no filme impera a cena como num quadro vivo, mas 

quase mudo.  

          O que “diz” mais é o conjunto: interno, a encenação; o externo: a iluminação intensa 

que representa o sol implacável, o chão gretado com ossos de animais espalhados; caveiras de 

gado a caatinga  seca, alta cobrindo o horizonte. 

 Em “Inverno”, no filme, há um momento   quando estão descansando vendo a chuva de 

dentro da cabana, Fabiano fala simultaneamente com Sinhá Vitória, cada um exteriorizando 

seus pensamentos , não há diálogo, interação de idéias, são duas pessoas falando ao mesmo 

tempo o que se passa em suas mentes  com a visão da chuva , a  água escorrendo fazendo 

barulho... 

 Na adaptação, o proprietário da casinha surge a cavalo com seus peões e expulsa 

Fabiano e família de suas terras, até que o retirante com seus cacoetes,  consegue dizer que 

poderia cuidar dos animais, até que o proprietário acaba consentindo. No entanto, em  

“Contas”, na hora da partilha, percebeu que saiu perdendo e não com “sobras” como 

calculou  Sinhá Vitória. Outra parte em que ressalta a posição social das personagens 

verifica-se na passagem em que Fabiano vai à cidade tentar vender toucinho e carne de 

porco, é acuado pelo fiscal da prefeitura; o sertanejo revela todo o seu despreparo para 

enfrentar as instituições da sociedade como revela o seu bordão: “quem é do chão não se 

trepa”. 

         Em relação ao tempo, não há uma cronologia precisa, por se tratar de capítulos como 

se fossem quadros desmontáveis. Não há rigor na sua estrutura, mas  discretamente percebe-

se que é cíclico. Um romance de espaço; pode-se dizer que o verdadeiro protagonista 

alegórico de Vidas Secas está no espaço social e físico.  
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          A natureza oprime tanto quanto os que detêm o poder.  

   Na linguagem verbal, a descrição adjetivada, porém seca, comedida: “A caatinga 

estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas.”  

    Da mesma forma, a imagem apresenta como cenário o próprio nordeste, película em 

preto e branco, além do sol, a iluminação intensa, a terra gretada e ossos de animais 

espalhados pela caatinga. Galhos secos sobre o areião claro. No céu, urubus voam em 

círculo- o gado resfolegando...  

              A construção das personagens provoca forte impacto de verossimilhança que 

parecem transformarem-se em seres reais. Para marcar o embrutecimento a que foram 

reduzidos, o autor recorre ao zoomorfismo para demonstrar a insípida existência desses seres: 

“Estava escondido no mato como tatu”, “era como um cachorro”, “Fabiano ficou desajeitado 

como um pato”... 

           O animalismo transparece na postura cênica: no andar, no modo de se alimentar “a 

farinha na cuia, passando de mão em mão e sendo jogada para dentro da boca”, nos sons 

guturais, grunhidos, etc. 

   No romance, Fabiano é um vaqueiro do sertão nordestino assim descrito:                    

“Pensando bem ele não era homem: era apenas um  cabra ocupado em guardar coisas dos 

outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos [...] Um bicho, 

Fabiano”. Não sabia falar nem para se defender. 

   A caracterização da imagem de Fabiano por se tratar de uma película em preto e 

branco, mostra um vaqueiro de alta estatura, olhos e cabelos escuros, a barba rala também 

escura. O andar cambaio jogando os ombros para os lados, pouquíssimas palavras, a maioria 

das vezes, mudo ou com cacoetes:   

   Sinhá Vitória, mais esperta que Fabiano, suporta com constantes reclamações os 

afazeres domésticos e com os filhos. Resmungona, diferencia-se do marido no sentido de 

que é mais vaidosa, sonhava em ter uma cama de lastro de couro igual a de Seu Tomás da 

bolandeira ( ex-patrão)  

   Graciliano utiliza o foco narrativo como Narrador Onisciente; sabe-se dos 

pensamentos  dos personagens através da técnica do discurso indireto livre. 
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   Quanto à técnica do pensar em “voz alta”- nesse aspecto há um reducionismo  do texto 

para adaptação ao roteiro cinematográfico. Assim perde-se muito dos pensamentos da 

personagem. Nesse aspecto o romance sobrepõe-se ao cinema justamente nos detalhes 

lingüísticos que fazem o diferencial da Literatura. 

      É nos filhos que os pais depositam um fio de esperança, um futuro melhor, no 

Menino mais novo e no Menino mais velho. A ausência de nomes singulariza o processo de 

despersonalização. Não há também menções a seus rostos. O mais novo em sua ingenuidade 

vê no pai um modelo a ser imitado. O mais velho inquiridor, curioso, espera explicações que 

seus pais não conseguem lhe satisfazer. 

     Baleia: a cachorra tem tratamento de gente, humanizada, um membro da família. 

Vira-lata, magra, tem nome de peixe (um costume afetivo dos nordestinos). No episódio de 

sua morte sofre o processo de antropomorfização escondendo-se do tiro da espingarda de 

Fabiano e após,   em seu delírio sonhando com caçadas e preás.  A imagem de Baleia para o 

espectador confirma as expectativas do leitor enriquecido pelas ações da cachorrinha que 

parecia real. Baleia escondendo-se por trás das árvores e Fabiano apontando a espingarda...  

Sinha Vitória tampando os ouvidos dos meninos para que não ouvissem o tiro e os gemidos 

de Baleia, dão o toque de suspense e emoção. 

  No último capítulo, “Fuga”, mostra que “a vida na fazenda se tornara difícil. Sinhá 

Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas 

[...] Aproximava-se a hora da Fuga.” Sairam de madrugada. Levavam seus apetrechos e a 

lembrança (intolerável...) da Baleia. Precisavam fugir daquela vegetação inimiga,dos urubus, 

bichos morrendo.  

  O desfecho mostra o percurso cíclico, em Fuga, a retirada da cabana, os instantes em 

que aparecem saindo do local, os momentos de silêncio ou de conversa entre sinhá Vitória e 

Fabiano, sem dúvida que no livro o texto é completo, é perfeito, impecável  na expressão do 

determinismo. O homem sendo expulso pelo meio físico. Uma nova mudança  
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4  CONCLUSÃO 

  

                                                                                                                   

                  A  palo  seco [...] / não  por resignadamente,/  mas  de empregar o seco/ 

                  porque  é mais  contundente. 

                                                                                           
                                                                                                João Cabral de Melo Neto 

  

 

         Vidas Secas constitui uma das obras de maior destaque da literatura nacional  e 

mereceu uma tradução fiel para outra mídia que é de natureza audiovisual; porém houve 

mínimas  modificações estruturais necessárias à  adaptação cinematográfica que é a 

predominância do visual   sobre o  verbal .     

   Levando-se em conta ambas as formas de expressão artísticas: livro e cinema, 

podemos concluir que a essência está presente em ambos. A “secura” do romance, a 

“secura” do filme, quase mudo, marca a rotina de vida desses retirantes flagelados pelo meio 

em que vivem onde desfiam suas angústias. O tratamento dado à linguagem é o mesmo: 

onomatopéias, monossílabos, gestos, mostram as reduzidas possibilidades de uma vida 

digna, o esmagamento pelo meio físico provoca  os deslocamentos periódicos a que são 

obrigados. 

   O que o espectador constata é que a adaptação não somente contribuiu para o 

enriquecimento da obra como também tornou-se  um fator de difusão da Literatura 

Brasileira  na  forma mais popular de expressão  contribuindo para enriquecer e categorizar 

o cinema brasileiro. 

   A “palo seco”, como no poema de João Cabral de Melo Neto, expressão que segundo 

o poeta é usada na região de Sevilha, Espanha, para designar o canto a capella, isto é, em 

voz forte e vibrante dispensando acompanhamentos musicais, como fez Graciliano Ramos 

com a linguagem. No romance, a força expressiva dos substantivos; no filme, a força de 

postura cênica e outros recursos intrínsecos, em ambos expressam a “palo seco” as vidas 

secas que infelizmente povoam os sertões nordestinos. A “palo seco”, no verbal e no visual. 
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CAPÍTULO 86 
 

POESIA PERIFÉRICA: ESTÉTICA, SENTIDO E 
ORALIDADE 

 
Rute Grael Jorge 

 
RESUMO: A poesia periférica é um modo de fazer poético construído por 
representantes da própria periferia, através de uma série de recursos 
extralinguísticos típicos da oralidade que geram sentido através de temas que 
tratam da periferia. Além disso, o modo de vida dos sujeitos, os espaços de 
reflexão e de formação ganham dimensões significativas através de práticas 
culturais comuns nos espaços`periféricos. Nesse contexto, o presente 
trabalho se propôs a discutir a produção poética das periferias brasileiras 
como uma experiência estética e literária, que tem a oralidade como objeto 
linguístico e se utiliza da cultura local na criação de sentido. Para alcançar os 
objetivos, propôs-se pesquisa bibliográfica a partir da perspectiva de Canclini 
(1997) sobre a dinâmica de hibridação cultural e da observação do papel 
revolucionário da literatura, proposta por Deleuze (1997). O presente estudo 
reflete o entendimento da poesia periférica como um marco simbólico de 
identidade e reconhecimento de um estilo de composição autêntico, com 
estética e linguagem reconhecidamente periféricas. As influências e relações 
com estilos populares diversos, se realizam em uma dinâmica de hibridação 
cultural, em que diversos elementos de diferentes culturas são integrados na 
construção de uma identidade poética, formada pela língua, tradições e 
conduta. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos séculos, a poesia tem sido usada como forma de expressar os mais 

variados sentimentos, buscando a perfeição estética através da pureza e equilíbrio dos 

versos. Na contemporaneidade, múltiplas tendências literárias inovam o estilo pela 

modificação de determinados elementos formais que caracterizam um texto poético, 

como por exemplo, o ritmo, os versos e as estrofes, e que definem a métrica de uma poesia 

da estruturação dos versos. Embora muito se fale sobre as tradições orais poéticas como 

uma forma de arte anterior à escrita, a poesia valoriza tradicionalmente a palavra escrita, 

mesmo quando incorpora elementos gráficos e imagens aos seus trabalhos  

Na poesia periférica, contudo, os versos livres abandonam os parâmetros 

tradicionais literários. A ênfase na oralidade dá ao autor liberdade para criar as suas 

próprias normas linguísticas. Os temas dos textos apresentados, declamados com ritmo e 

fala cadenciada, exploram uma realidade prontamente reconhecível, se não pela vivência 

periférica, pelo cotidiano urbano. A produção literária periférica envolve o modo de vida 

dos sujeitos, e sua discussão amplia a compreensão relacionada à cultura do espaço 

periférico, marginalizado em sua origem, mas principalmente das influências culturais 

relacionadas ao popular refletidos na construção do texto literário. 

A poesia periférica faz parte do cotidiano dos grandes centros urbanos, onde 

poetas apresentam seus poemas corriqueiramente nos transportes públicos, praças e nas 

proximidades dos centros culturais. As influências e relações com estilos populares 

diversos, se realizam em uma dinâmica de hibridação cultural (Canclini, 1997), em que 

diversos elementos de diferentes culturas são integrados na construção de uma identidade 

da periferia. Os espaços urbanos de reflexão e de formação ganham novas dimensões 

significativas através das práticas culturais. Seu valor estético como poema, inclusive, 

estaria relacionado com a criação de uma escrita de si, e fortemente relacionada à 

identidade e ao espaço periférico.  

Contudo, além das questões do seu local de produção, a construção poética 

periférica parece possuir uma certa originalidade, relacionada à cultura do espaço 

periférico, marginalizado em sua origem, mas principalmente da construção de uma 

identidade através da adoção de uma posição de orgulho diante da contraposição à 

hegemonia dos centros (EBLE & LAMAR. 2015; PORTO, 2011). A estratégia de 

fortalecimento dessa identidade passa pela possibilidade de apresentar uma linguagem 

artística do povo e com referências populares e temas reconhecidos pelas experiências 
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particulares dos que vivem na periferia.  

Abordando o movimento literário periférico a partir de uma leitura sobre o fazer 

poético revolucionário, Correia (2013) defende que seu valor estético como poema está 

relacionado com a produção que resiste através da criação de uma escrita de si. Uma 

"literatura menor", conforme a terminologia utilizada por Deleuze e Guattari (1980), que 

entretanto, não deve ser entendida como menos importante ou de menor valor estético, 

mas como uma manifestação literária que subverte a língua oficial “(...)está relacionada 

a uma certa minoria que usa, cria e recria a língua fazendo da mesma uma língua 

maior(..)”(CORREIA, 2013, p.15), na medida em que expressa consciência e com 

potencial de criar uma sensibilidade coletiva.    

Nesse sentido, este artigo pretende explorar a produção poética periférica em seus 

aspectos estéticos culturais e de formação de sentido. Buscando refletir, especialmente, 

sobre os aspectos que possam ser compreendidas como definidoras do movimento poético 

periférico. Para tanto, pretende-se investigar especificamente, as principais características 

da poesia periférica, definir as funções de sentido da linguagem literária e analisar as 

influências da estética da escrita periférica, buscando compreender, ainda, as relações 

entre a oralidade poética e a construção do estilo literário periférico.  

No desenvolvimento, são analisadas as novas dimensões da cultura e da 

identidade periféricas. Em seguida trataremos especialmente da linguagem, como objeto 

estético e não apenas linguístico, ao qual podemos conceber significados a partir de 

particularidades e interpretação. Seguimos tratando sobre as manifestações culturais 

periféricas e a sua influência no estilo poético do movimento, e, por fim, de suas relações 

com a oralidade e a performance.   

 

METODOLOGIA 

A respeito da metodologia utilizada no estudo em questão; quanto aos seus 

objetivos, define-se como exploratória, uma vez que examina a produção autoral poética 

das periferias brasileiras como uma experiência estética literária contemporânea. De 

acordo com Vergara (2000, p.47), “a pesquisa exploratória é realizada em área na qual há 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado”, proporcionando maior esclarecimento 

do problema, familiarizando-se com o fenômeno que está sendo investigado, de modo 

que o estudo possa ser absorvido com uma maior compreensão e precisão.    

Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa, considera que existe uma relação 

entre o mundo e o sujeito além daquela traduzida em números, com subjetividades e 
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nuances que não são quantificáveis. A pesquisa bibliográfica foi feita, primeiramente, a 

partir do levantamento de referências teóricas em artigos publicados em revistas 

acadêmicas, além de teses e dissertações disponíveis na SciELO – Scientific Electronic 

Library Online. A partir das leituras iniciais, a pesquisa foi expandida às referências 

utilizadas nos artigos primeiros e entrecortados pela definição de Literatura Periférica 

conforme proposto por Marinho (2016). A investigação parte da compreensão do espaço 

geográfico urbano conforme proposto por Santos (1993), das influências culturais a partir 

da perspectiva de Canclini (1997) sobre a dinâmica de hibridação cultural e da observação 

do papel revolucionário da literatura, proposta por Deleuze (1997). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

NOVAS DIMENSÕES DA CULTURA E DA IDENTIDADE PERIFÉRICAS 

 

A poesia periférica é o estilo de fazer poético produzido por autores das periferias 

brasileiras. Influenciados pela estética da literatura marginal, os periféricos recusam 

qualquer modelo ou tradição literária e seus poetas buscam meios alternativos de 

circulação das obras, à exemplo das cópias mimeografadas dos poetas marginais. O estilo 

das produções textuais é heterogêneo, com forte componente oral na construção do texto, 

especialmente na variação dos ritmos e melodias dos versos falados. A linguagem das 

obras é coloquial e utiliza das estruturas das gírias e das letras de rap (EBLE & LAMAR. 

2015, pg. 194).  

 O estilo literário periférico tem na temática, marcada pelas questões e modos de 

vida das periferias, o estabelecimento de uma identificação e pertencimento social. Em 

artigo em que busca compreender a literatura periférica, por meio de recortes da produção 

literária de autores do movimento, Ebler e Lamar (2015) identificam a predominância das 

perspectivas feministas, antirracistas e relacionadas às questões sociais periféricas. Para 

os autores a identificação de uma cultura  representada por artistas e escritores que são 

criados nas periferias, subverte o valor cultural do centro e se apresenta como forma de 

reivindicação da cultura articulada pela periferia. Ebler e Lamar (EBLE & LAMAR. 

2015, pág. 195).   

Nesse sentido, para entender a influência da cultura periférica na poesia partimos 

da compreensão das dinâmicas de exclusão e desigualdade dos espaços periféricos, que 

se movimentam com práticas que não são apenas territoriais e econômicas, mas também 

políticas, sociais e culturais. Nesses espaços se estabelece um outro tipo de relação da 
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cultura com o território, com outros códigos de linguagem e outros símbolos de 

identificação, que reorganizam a sua relação com o real (CANCLINI. 2007, pg. 263). A 

realidade reflete um modelo de urbanização que se espalhou e consolidou como um 

processo de transformação urbana que “expulsa” moradores para bairros cada vez mais 

periféricos e transforma essas regiões em áreas de grande valor econômico.  

A urbanização brasileira gerou exclusões e desigualdades que se consolidam no 

espaço periférico. O modelo centro-periferia e a especulação imobiliária geram 

problemas de acesso à habitação, enquanto a organização dos transportes e a distribuição 

dos bens fortalece o centro e empobrece a periferia (Santos, 1993:118-119). Esses centros 

concentram a riqueza através de um pequeno número de grupos que exerce o controle 

econômico e de território. Em contrapartida, as periferias concentram uma estrutural 

social mais complexa, em razão do fluxo migratório e da omissão de políticas públicas de 

combate à pobreza.   

A partir do final dos anos 1980 a América Latina passou por um processo de 

modernização econômica e cultural, com crescimento industrial e do mercado interno. 

Não foram eliminadas as desigualdades sociais, mas a classe trabalhadora teve acesso a 

bens tecnológicos, algum investimento na educação, a valorização do ingresso da 

população marginalizada no ensino superior, e os avanços na organização dos 

movimentos populares (CANCLINI. 2007).  

Esse movimento de fortalecimento da cultura de massa é um processo 

ambivalente, compreendido como uma dinâmica de dominação à medida em que induz 

ao consumo, ditando falsas necessidades e modismos. De acordo com Canclini, a 

massificação não é homogênea, mas capaz de transformar “(...) as condições de obtenção 

e renovação do saber e a sensibilidade” (CANCLINI. 2007, pg. 263). Os setores populares 

assumem essas transformações e passam a atuar com autonomia com produções de 

audiovisual, músicas, grafites, danças, cortejos e batucadas, que apontam para outro 

imaginário simbólico desses locais.  

A Cultura Periférica é, portanto, o conjunto das ações passadas e presentes, 

construída pelos moradores das periferias com seus códigos, para garantir o direito à arte 

e representar os espaços periféricos. As práticas culturais fortalecem a identidade cultural  

ao reafirmar o lugar-comum daqueles que estão inseridos nesses espaços, como seu modo 

de falar, costumes e realidade. A periferia assume um sentido para além da relação de 

distância geográfica a partir de algum centro, e passam a representar, simbolicamente, 

aspectos relacionados à classe, às identidades do lugar de moradia e às condições sociais 
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de vida. E a arte produzida a partir desse referencial é reveladora dessa realidade. Na 

medida em que se identifica como periférico e se coloca em grande medida orgulhoso de 

não pertencer ao centro, o poeta subverte também seu valor cultural e sua identidade 

(EBLE & LAMAR. 2015, pg. 198)   

Assumir-se autor periférico é, portanto, assumir politicamente pertencer à classe 

trabalhadora e à um conjunto de outras identidades tidas como excluídas. Mas, 

especialmente, um modo de se identificar com o público da periferia “(...) que conhece 

aquele lugar de enunciação e aquelas situações, seu leitor compreende o exposto, e esse 

reconhecimento o coloca para fora da situação vivida e o dispõe a reflexão” (MARINHO. 

2016, pg. 47). A literatura periférica estaria, portanto, ligada ao reposicionamento da 

periferia como espaço de criação, de desenvolvimento artístico e cultural reconhecida por 

esses próprios produtores, seus coletivos e por suas comunidades.  

A compreensão do movimento a partir da relação do autor com a identidade 

periférica também é importante para o entendimento dos outros elementos estéticos que 

caracterizam a poesia periférica, como a performance e o ritmo, além dos outros recursos 

de expressão e oralidade, como veremos adiante.  

 

LINGUAGEM E SENTIDO: arte é luta na periferia 

 

 Na construção do texto poético, a linguagem literária é marcada pelas figuras de 

linguagem e figuras de construção, inclusive para subverter a gramática normativa, e 

como estratégia de significação. A linguagem se torna objeto estético e não apenas 

linguístico, ao qual podemos conceber significados a partir de particularidades e 

interpretação. A identificação desse código, no entanto, se sustenta na necessidade de 

adequação do discurso conforme o contexto em que se desenvolve.  

. Na língua das comunidades as palavras convencionais são encontradas em 

lugares não-convencionais e expressões são libertadas das amarras gramaticais para 

serem manipuladas de novas formas (PORTO, 2011, pg. 59). As palavras são readaptadas 

para adquirir novos significados que destaquem o contexto específico da periferia e os 

códigos são compreendidos como parte da vida na comunidade. A transformação através 

da construção de uma cultura autêntica periférica passou, necessariamente, pelo 

reconhecimento e valorização da linguagem comumente usada (PORTO, 2011, pg. 59). 

No caso da poesia das periferias, o espaço que legitima o uso da linguagem 

coloquial como elemento estético literário, se desenvolve a partir dos saraus de literatura. 
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Os saraus das periferias são reuniões em bares e praças de diferentes cidades, “(...)onde 

os moradores declamam ou leem textos próprios ou de outros diante de um microfone, 

durante aproximadamente duas horas” (TENNINA, 2013, pg.12). Esses saraus articulam 

uma nova concepção do espaço "periferia” relacionados ao modo de vida que é refletido 

nos poemas declamados, que compõe uma “(...)geografia afetiva a partir de uma atenção 

voltada para as vivências apreendidas no dia a dia da comunidade, traçando uma estética 

particular nessas reconfigurações” (TENNINA 2013, pg.13).  

Em artigo em que descreve o surgimento e a expansão dos saraus de poesia 

periférica, Porto (PORTO, 2011, pg. 58) identifica o movimento como “arte 

compartilhada e contextualizada”, que se posiciona sobre a realidade e que estimula 

transformações culturais a medida em que desenvolve uma estética própria. O valor da 

leitura e do conhecimento são ressignificados e a qualidade das produções é menos 

relevante do que a possibilidade de expressão artística através da linguagem, que 

“(...)torna-se veículo da manifestação do ser, da criação íntima, única, exclusiva de cada 

poeta” (PORTO, 2011, pg. 62).   

Além dos saraus, as batalhas de poesia e os slams também são elementos 

importantes na transformação da relação entre público, poeta e poesia, redefinindo sua 

expressão e valor estético. O poetry slam é uma competição de poesia falada, em que 

autores apresentam suas poesias autorais para uma plateia, além de jurados, em rodadas 

que se encerram com um campeão. As regras e o estilo de organização dos slams, e sua 

popularização, provocaram grande repercussão nos espaços periféricos e urbanos. Com o 

aumento do “(...) capital simbólico que os identificava foi tornando-se cada vez mais 

sólido e reconhecível, o que, por sua vez, possibilitou pouco a pouco o desprendimento 

de seu território e uma maior circulação” (FREITAS, 2020, pg. 262).  

A movimentação em torno dos eventos literários periféricos evidenciou os 

mecanismos de redefinição da linguagem para além da temática, através da configuração 

de um estilo comum” (TENNINA, 2013, pg. 16). Os temas são diversos e não estão 

limitados à temática social, mas existem sobretudo elementos formais que os unem, 

estando inseridos na sua própria tradição literária. A circulação dos textos e a 

identificação da produção periférica como um movimento literário pelos próprios autores 

esclarece a estética proposta (MARINHO,2016 pg. 16). Seria, portanto, a arte que sai de 

uma condição sagrada para participar do cotidiano urbano das periferias, rompendo 

“(...)com a arte elitizada fazendo uso de suas próprias ideias” (MARINHO. 2016, pág. 

18).  
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Foi o que se evidenciou na intitulada Semana de Arte Moderna da Periferia. 

Promovida pelo sarau Cooperifa, a chamada “Semana de 2007”, que contou com a 

participação de cerca de 300 artistas e coletivos das áreas de literatura, teatro, dança, 

música e cinema. A referência à Semana de 1922 se revela além da escolha do título do 

evento, mas também na paródia ao cartaz da semana modernista e na publicação do 

“Manifesto da Antropofagia Periférica”. Se em grande medida a referência se deve à 

influência que tal movimento artístico-cultural ainda exerce sob os padrões estéticos 

estabelecidos no país, a intenção é colocar os produtos e atuação dos artistas da periferia 

em contraste com um marco simbólico estabelecido pela elite cultural do país 

(MARINHO. 2016, pág. 33).  

O idealizador do evento e fundador da Cooperação Cultural da Periferia 

(Cooperifa), Sérgio Vaz, escreve o Manifesto da Antropofagia Periférica (Vaz, 2007), em 

referência ao Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade de 1928, e esclarece que a 

inspiração que levou à organização do evento cultural foi criar um movimento reverso, 

da periferia para o centro a fim de mostrar a arte e a cultura que a comunidade produz. 

Nas palavras do autor:  

" A Arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. A favor do batuque da cozinha 

que nasce na cozinha e sinhá não quer. Da poesia periférica que brota na porta do bar. Do 

teatro que não vem do “ter ou não ter...”. Do cinema real que transmite ilusão. Das Artes 

Plásticas, que, de concreto, quer substituir os barracos de madeiras. Da Dança que 

desafoga no lago dos cisnes. Da música que não embala os adormecidos. Da Literatura 

das ruas despertando nas calçadas. A Periferia unida, no centro de todas as coisas.”   

(Por Sérgio Vaz / Cooperifa) Manifesto da Antropofagia Periférica)  

 

A antropofagia periférica parece alimentar-se de toda a arte sacralizada, 

transformando-a pela experiência cotidiana de quem a produz, como uma práxis artística 

do real.  Para Amaral (2020), o manifesto evidencia o alcance das ressignificações 

simbólicas propostas e as reorientações estéticas a favor da arte, da poesia e da palavra 

que comunica a realidade. Ao analisar os tipos de relações estabelecidas entre o 

movimento periférico e o Modernismo, o autor defende que a história cultural moderna 

não considerou efetivamente a periferia. Foram considerados desimportantes inclusive na 

memória artística, “(...) obscurecidas pela afirmação de uma história única de nossa 

formação cultural, como aquela consolidada pela narrativa modernista” (Amaral: 2020, 

pg. 7).  

Nesse sentido a expressão poética periférica se mantem moderna, reivindicando a 
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transformação da poesia em ferramenta de luta, ao subverter os padrões literários de 

formalidade escrita e gramatical. Integrando a oralidade ao texto, explorando alterações 

que substituem termos formais da língua, relacionados a uma identidade das periferias, 

fortalecida pelas práticas culturais. O uso da linguagem que se assemelha à fala da 

periferia sobre a periferia, como periferia e para a periferia.  Para Marinho (MARINHO. 

2016, pág. 19) além de entreter, ela vem carregada de orgulho da periferia, que altera a 

subjetividade dos jovens que a produzem. Essa linguagem poética é essencialmente 

polifônica, extrapola o texto e se relaciona necessariamente com outros textos, e ainda 

movimenta a simbologia do pensamento através da possibilidade de múltiplas 

interpretações.   

A poesia periférica não seria, portanto, praticada apenas como ferramenta para o 

reconhecimento de sua criação, mas para que tenha um uso, tanto para quem cria como 

para quem a consome. O desenvolvimento da linguagem como resultado da inquietação 

e potência de realização é parte do trabalho executado pelo escritor (DELEUZE 1998, 

p.11). A criação, para si, de uma língua original, desterritorializada, fazendo uso maior 

da sua língua menor, é defendida por Deleuze (1998), como a forma de transformar a 

linguagem em uma criação extraordinária.  

A autoridade do discurso da poesia periférica é confirmada pelos leitores e 

ouvintes, não apenas pelo reconhecimento de um cotidiano violente, mas pelos detalhes 

enquanto estética (TENNINA, 2013, pg. 16), que autorizam essas vozes como 

instrumento de ação. O desenvolvimento de uma composição artística é reconhecível por 

sua estética periférica especialmente quando se coloca como ferramenta de luta, através 

da subversão do valor da arte produzida às margens do centro econômico, e da 

transformação através da construção de um texto autêntico, com linguagem própria e 

reconhecida. 

A concentração de uma cultura compreendida como periférica tem origens 

anteriores e mais abrangentes do que o desenvolvimento e popularização da poesia falada. 

As periferias, essencialmente áreas urbanas que estão ao redor de algum centro urbano e 

econômico, divergem na complexidade das exclusões, que costumam aumentar conforme 

o tamanho da cidade e elementos específicos da sua organização. Nota-se ainda que o 

desenvolvimento de atividades literárias, como os slams e saraus periféricos costumam 

ser analisados com mais frequência em periferias das grandes capitais (TENNINA, 2013; 

LEITE, 2014) ,que concentram grande diversidade de manifestações culturais e com 

organização socioculturais amplamente observadas. Contudo, qualquer lugar geográfico 
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em que se encontra a periferia é ambiente propício para a criação e desenvolvimento da 

literatura periférica. 

 

DO SAMBA AO HIP HOP: o caldeirão cultural periférico   
 

A partir da segunda década do século XX, com o aumento da valorização da linguagem 

artística popular, as manifestações culturais populares identificam a arte como espaço 

para externar as injustiças sociais. Os estilos populares vão sendo reconhecidos, 

aproveitados e incentivados pelos que detém o capital, como uma ferramenta de 

participação permitida (GOÉS, 2020, pg. 13). A organização da identidade periférica 

articulada através de uma cultura de resistência, com redes de identidades relacionadas à 

música e as manifestações artísticas populares se constrói pelo discurso de 

empoderamento, da emancipação e elucidação de identidades. As culturas populares se 

desenvolvem também a partir da preservação de atributos de outras culturas, tradições e 

histórias; e da criatividade usada na constante reinterpretação de seus símbolos. De 

maneira semelhante, a linguagem também se reestrutura a partir das manifestações 

culturais.  

Analisando as influências da estética da escrita periférica, é frequente a associação 

com as concepções do movimento hip-hop (PORTO, 2011; (MARINHO. 2016; 

FREITAS, 2020; MIRANDA, 2011).  A música em forma de discurso rítmico, com rimas 

e poesias, surge no final do século XX entre as comunidades Afrodescendentes nos 

Estados Unidos. O rap é considerado a expressão mais forte do movimento hip-hop, sendo 

definido como “(...)uma música de protesto, que envolve diversos temas do cotidiano das 

periferias pobres (...)” (MIRANDA, 2011, pg. 4). Temas como a violência (com destaque 

para a violência policial), o preconceito e as desigualdades sociais são corriqueiros, “(...) 

e as respectivas performances revelam uma postura política(...) (MIRANDA, 2011, pg. 

5).  A poesia periférica, assim como o rap, se utiliza dos símbolos do cotidiano, na fala 

com versos simples, vocabulário usual, e frases em forma direta. Contudo, o hip hop é 

apenas uma, entre tantas, das influências de estilo e linguagem poética periférica.  

Os fluxos de migrantes pobres que se deslocaram às periferias da metrópole, 

trouxeram toda sua bagagem cultural, modos de comunicação e linguagem. O cordel, por 

exemplo, literatura popular em verso, é um gênero literário popular escrito 

frequentemente na forma rimada, originado a partir de relatos orais, constituído de 

histórias contadas em rimas, marcadas por ritmo, métrica e musicalidade, com temática 
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sobre a vida do povo do sertão. Os textos de cordel trazem, também, a crítica social e 

temas sempre atuais fortemente ligados à vida do povo brasileiro. Os cordelistas muitas 

vezes recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola, 

além de leituras e declamações. Os saberes impressos nos folhetos do cordel também 

estão presentes nos grafismos das xilogravuras, técnica milenar de criação de ilustrações 

em madeira e reprodução em papel, seu sistema de distribuição dos textos, muitas vezes 

ilustrados, através de fanzines e folhetos, é semelhante a organização das poesias em 

fanzines da literatura marginal, vendidos nos eventos e saraus periféricos (BRAZ, 2012, 

pg. 75).   

A tradição oral dos escravos, que cantavam suas histórias, sofrimentos e tradições, 

atravessou o século, com blocos e cordões carnavalescos ((GOÉS, 2020). E se estabelece 

também atualmente como modo de reflexão sobre os modos de vida, comportamentos 

coletivos, valores, práticas, linguajares que identificam a cultura periférica. As expressões 

artísticas populares da periferia descendem também “(...)dos sambas de terreiro, sambas 

de partido alto que remetem aos batuques dos escravos nas senzalas, tocados nas rodas de 

samba atualmente, assim como os DJs de RAP[...] (LEITE,2014, pg. 3). Para Góes (2020, 

pg. 25) a marca poética das composições massivamente populares evidencia a crônica, 

“[...]construindo experimentações poéticas que se adaptam e se inserem no popular”. O 

uso de uma linguagem simples, objetiva, que aborda temas contemporâneos, funciona 

como estratégia das composições contemporâneas. Tanto o rap,  quanto  o hip-hop, o cordel 

e o samba nada mais são do  que crônicas,  que agora nos são apresentadas pela vivência, pelo 

cotidiano das comunidades carentes, marginalizadas, periféricas, que, até pouco tempo, não 

tinham a oportunidade de serem ouvidas (GOÉS, 2020, pg. 25). 

De modo similar, através de uma poética que utiliza recursos sonoros para 

expressar a linguagem de forma especial e diferente do normal, a poesia periférica 

pretende provocar efeitos de sentido naqueles que recebem a mensagem. Para que a 

poesia seja percebida, é preciso que o ouvinte esteja aberto a diferentes crônicas do 

cotidiano periférico, que revelam “[...] estratégias que articulam linguagens, ideologias, 

relações de poder e identidades em processo que se afirmam em nome das minorias” 

(MIRANDA, 2011 pg. 16). A literatura periférica enuncia suas influências, ao mesmo 

tempo em que se apresenta múltipla em suas formas e modos. O texto é um de seus 

aspectos, tão importantes quanto a performance, o ritmo dos versos e tudo mais. E, como 

uma composição, formam novos significantes para a própria ideia de periferia.  
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ESCRITA E ORALIDADE: o estilo literário periférico 

 

A poesia é uma forma de arte anterior à escrita, inicialmente compostas para 

memorização e transmissão oral nas sociedades antigas, aparece entre os primeiros 

registros da maioria das culturas letradas, pelos fragmentos poéticos encontrados. A 

"Epopeia de Gilgamesh", por exemplo, é um dos textos literários mais antigos do mundo, 

um poema épico composto em doze cantos com cerca de 300 versos cada um, datado de 

cerca de 2100 a.C. Também a poesia trovadoresca era uma espécie de poesia cantada, 

chamada de cantiga, acompanhada por instrumentos musicais, que caracteriza a tradição 

oral e coletiva do ocidente. 

As poéticas da oralidade compreendem a ideia da poesia como a arte da linguagem 

humana, mediada pela voz, e por outros elementos não textuais, como o intérprete, o 

ambiente e o contexto das relações estabelecidas nos lugares em que ocorrem (BRAZ, 

2012, pg. 19). O público se identifica, na medida em que se vê representado, ressignifica 

e interpreta a partir dos pensamentos comuns e contextos específicos, se encontram e se 

atualizam no próprio discurso, realizado na voz do intérprete, para todas as outras vozes 

que o recriam, [...] em suas múltiplas atualizações” (GALINDO, 2015, pg. 78).   

Os impactos da escrita nas composições poéticas só foram verificados a partir do 

século XIX, com a obrigatoriedade da educação para a leitura e os impressos circulando 

em massa (GALINDO, 2015, pg. 74). A palavra escrita se apresenta como espaço formal 

de comunicação, com regras próprias, e elementos representativos formais. Na poesia, 

especialmente, as palavras passam a ocupar posição nobre, escolhidas como 

representações dos temas ligados a sentimentos mais profundos. Contudo, ao longo do 

tempo se mantem uma forte tendência de fazer aparecer a voz e a sonoridade na 

mensagem poética.  

Em uma análise da oralidade poética ao longo dos séculos, Galindo (2015) aponta 

que, no contexto brasileiro, o discurso poético foi assimilado pelas composições musicais, 

especialmente no movimento “Bossa Nova”. Desse modo, [...] “a poesia deixava de 

pertencer unicamente aos livros e passava a fazer parte das letras das músicas, expandindo 

os universos poéticos e enriquecendo as composições musicais” (GALINDO, 2015, pg. 

75). Mesmo que deliberadamente feita para ser cantada, o texto de uma canção pode ser 

literário, dependendo do “[...] arranjo de elementos próprios à literatura, tais como rima, 

figuras de linguagem, construções conotativas, sugestivas na elaboração de suas letras 

musicais” (GALINDO, 2015, pg. 76).   
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Dos poemas musicados da bossa nova, passando pelo cordel nordestino, e pelo 

rap, as letras provocam reações enquanto imprimem musicalidade no texto. A intenção é 

criar a possibilidade de uma interpretação que extrapola a visão do texto, na medida em 

que imprime ritmo e expressão. A linguagem se coloca como forma de construção do 

real, que cabe dentro da própria individualidade, e é também universal. Na poesia oral, 

particularmente, a interpretação considera os elementos não textuais, percebidos pela 

visão e pela primeira interpretação do orador, que significa o texto com a entonação, 

expressões não textuais e silêncios. O estilo coloquial, típico da fala, é ampliado na 

composição da palavra, pela possibilidade da criação de um sentido sem significante 

reconhecido, que se expõe à procura de significado.    

Essa performance “[...]é compreendida com o conjunto de elementos que compõe 

a experiência interpretativa, e onde se concretiza a oralidade poética” (BRAZ, 2012, pg. 

20). A performance poética é uma experiência estética: o movimento do corpo, o gesto, 

a voz, a expressão e a comunicação produzem uma experiência com a arte.  Cada 

entonação ou pausa, e todas as [...]lacunas presentes no texto são fundamentais, pois 

irrompendo a coerência do texto, transformam-se em estímulos para a formação de 

representações por parte do leitor” (BRAZ, 2012, pg. 60). Nesse sentido, na poesia 

periférica a voz e a performance se estabelecem como elementos principais, que se 

sustentam a redor do texto ((MARINHO. 2016, pg 21).  

Esses componentes dificilmente poderiam ser identificados apenas pela 

lembrança da experiência, e por muito tempo foram considerados subjetivos demais para 

que pudessem ser submetidos à crítica literária. Situação que mudou radicalmente com as 

novas tecnologias de produção, registro, difusão e reprodução de performances poéticas. 

Mesmo a leitura da poesia em voz alta, por si mesma, "[...] possibilita revelar o sentido 

profundo do texto, a sua carga poética – que se traduz pela transformação no leitor – e 

percebida, geralmente, como emoção pura a qual se manifesta por meio de uma vibração 

fisiológica” (BRAZ, 2012, pg.60).  

A performance, na poesia periférica, se identifica com uma estética que demonstra 

um posicionamento ideológico (FREITAS, 2020, pg. 4). A beleza é de importância 

diminuta diante da mensagem de emancipação da periferia. A voz interpreta as 

manifestações autenticamente periféricas, que são ressignificadas em potência de ação. É 

a expressão máxima da performance e a fonte dos recursos de expressividade com a 

intenção de fazer sobressair o texto. É justamente o uso da palavra como instrumento de 

mudança, como significante, que permite a comunicação da mensagem a partir da 
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identificação social periférica. 

A realização do potencial poético é alcançado pela“[...]revitalização das práticas da 

poética oral, na possibilidade de uso de formas expressivas reconhecidas, que promovem 

identificações e fortalecem uma identidade cultural periférica, ressignificada” 

((MARINHO. 2016, pg. 39). A ligação entre a escrita, a associação dos elementos visuais 

do hip hop e da musicalidade funcionam como recursos de linguagem poética. A 

associação de “[...]voz, entonação, ritmo, flow, olhar, jeito de corpo e gestos são 

componentes essenciais na experiência da oralidade e da performance, não acessórios” 

(FREITAS, 2020, pg. 4).  A poesia deixa os circuitos tradicionais de curadoria e produção 

de sentido, flerta com a canção popular e torna-se uma prática coletiva que se estabelece 

no limite entre o oral, o escrito e a performance.  

 

CONCLUSÃO 

A partir do entendimento dos dados apresentados na pesquisa, podemos definir a 

poesia periférica como o estilo de fazer poético produzido por autores das periferias 

brasileiras. Com estilo das produções textuais heterogêneo, o estilo literário periférico 

tem na temática, marcada pelas questões e modos de vida das periferias, o 

estabelecimento de uma identificação e pertencimento social. Nesse sentido, para 

entender a influência da cultura periférica na poesia partimos da compreensão das 

dinâmicas de exclusão e desigualdade dos espaços periféricos, que se movimentam com 

práticas que não são apenas territoriais e econômicas, mas também políticas, sociais e 

culturais.  

A poesia periférica não funciona apenas como ferramenta para o reconhecimento 

de criação do poeta, mas para que tenha um uso, tanto para quem cria como para quem a 

consome. A linguagem é facilmente reconhecida pelos moradores das periferias e a 

exposição deste código linguístico representa os espaços periféricos. O uso da linguagem 

que se assemelha à fala da periferia sobre a periferia como periferia e para a periferia, 

representa um marco simbólico de identidade e reconhecimento. Nesse sentido, assumir-

se autor periférico é, portanto, assumir politicamente pertencer à classe trabalhadora e a 

um conjunto de outras identidades tidas como excluídas. O desenvolvimento de uma 

composição artística é reconhecível por sua estética periférica, especialmente quando se 

coloca como ferramenta de luta, através da insubordinação à ideia da beleza utópica da 

arte produzida às margens dos centros econômicos, e da transformação através da 

construção de um texto autêntico, com linguagem própria e reconhecidamente periférica.  
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A transformação através da construção de uma cultura autêntica, neste caso passa 

pelo reconhecimento e valorização da linguagem comumente usada. As palavras são 

readaptadas para adquirir novos significados que destaquem o contexto específico da 

periferia e os códigos são compreendidos como parte da vida na comunidade. Nota-se 

que o valor estético da poesia está relacionado à capacidade do poeta de encontrar formas 

não convencionais e criativas de tratar sobre questões com consequências reais no 

cotidiano das grandes cidades.  

No caso da poesia periférica, o espaço que legitima o uso da linguagem coloquial 

como elemento estético literário se desenvolve a partir dos saraus de literatura. São os 

locais em que a técnica poética é aperfeiçoada, em público, ao mesmo tempo em que 

concretiza a difusão literária e a criação de um estilo comum, reconhecidamente 

periférico. A partir do acolhimento e de uma série de questionamentos sobre o próprio 

fazer poético, posiciona sobre a realidade e estimula transformações culturais a medida 

em que desenvolve uma estética própria. São espaços em que o valor da leitura e do 

conhecimento são ressignificados e a qualidade das produções é menos relevante do que 

a possibilidade de expressão artística através da linguagem.  

Desde o princípio, a intenção é colocar os produtos e atuação dos artistas da 

periferia em contraste com os marcos simbólicos literários estabelecidos pelos centros 

urbanos, representado pelas elites culturais. A antropofagia periférica intenta alimentar-

se de toda a arte sacralizada, transformando-a a partir da experiência cotidiana de quem a 

produz, uma práxis artística do real. Essa linguagem poética essencialmente extrapola o 

texto e se relaciona necessariamente com outros textos, movimenta a simbologia do 

pensamento através da possibilidade de múltiplas interpretações.    

A organização da identidade periférica se articula através de uma cultura de 

resistência, com redes de identidades relacionadas à música e as manifestações artísticas 

populares. De maneira semelhante, a linguagem também se reestrutura a partir das 

manifestações culturais populares, e está diretamente relacionada à história da formação 

das periferias, mas também aos ritmos e as manifestações culturais, como o samba, cordel 

e a canção. De modo similar, os versos poéticos, agora na expressos na poesia, apresentam 

a vivência, o cotidiano das comunidades marginalizadas, periféricas.  

Através de uma poética que utiliza recursos sonoros para expressar a linguagem 

de forma especial e diferente do normal, a poesia periférica pretende provocar efeitos de 

sentido naqueles que recebem a mensagem. A intenção é criar a possibilidade de uma 

interpretação que extrapola a visão do texto, na medida em que imprime ritmo e 
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expressão. A performance, onde se concretiza a oralidade poética, compõe a experiência 

interpretativa. No caso da poesia periférica, especialmente, se identifica com uma estética 

que demonstra um posicionamento ideológico e faz uso da palavra como instrumento de 

mudança, como significante, que permite a comunicação da mensagem a partir da 

identificação social periférica.  

Por fim, nota-se que o potencial da poesia periférica na difusão da literatura é 

ainda pouco explorado nas pesquisas acadêmicas. O papel da poesia periférica na difusão 

literária e formação de leitores nos espaços periféricos são questões que podem ser 

exploradas. Bem como pesquisas que tratem da construção poética como ferramenta 

educacional, ou, ainda, investigações empíricas que permitam aprofundar o conhecimento 

e oferecer subsídios para novas investigações sobre a temática.   
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CAPÍTULO 87 
 

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM SURDEZ NA ESCOLA 
REGULAR 

 
Ana Elena dos Santos Baiense - Mariana Paganott Rodrigues 

 
RESUMO: A sociedade tem criado situações de exclusão deixando os surdos 
a margem das questões sociais, políticas, culturais e educacionais. Tais 
situações de exclusão acontecem porque o surdo não é visto através das suas 
potencialidades, são vistos como incapazes. Achei importante abordar este 
assunto, porque hoje ainda encontramos muitas barreiras para inclusão das 
pessoas surdas e uma grande falta de profissionais qualificados para atende-
los, é pertinente falar das suas dificuldades e das conquistas alcançadas por 
eles. Ultimamente tem se observado um processo de mudanças significativas 
do olhar da sociedade em relação a questão do surdo, sua língua e 
cultura.Trata-se, portanto de uma abordagem pertinente que traz à tona o 
ambiente interacionistas onde há discentes surdos matriculado na sala de 
aula regular. A inclusão deve ser abordada como uma premissa onde o sujeito 
surdo seja voz ativa dos contextos sociais,tendo seu reconhecimento como 
cidadão pleno de direitos, onde não existam diferenças culturais, tendo o 
acesso a língua de sinais como forma disseminadora da comunicaçãos. Nesse 
trabalho serão apresentadas propostas que nos levem a pensar em ações 
sobre a educação escolar dos alunos com surdez, rompendo as barreiras 
existentes entre os gestualistas e oralistas mostrando novos rumos para as 
pessoas com surdez. É através da inclusão que percebemos que as pessoas 
com essa deficiência são seres humanos capazes de agir, interagir e exercer 
atividades normais do dia a dia como nós ouvintes. 
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INTRODUÇÃO 

Entender a inclusão dos surdos faz nos reconhecer que uma diferença não é 

deficiência, uma diferença se não for aceita e compreendida leva a segregação. A 

comunicação é um fator indispensável para o desenvolvimento do ser humano, pois é 

por meio da linguagem que o pensamento se organiza e se estrutura. 

Os surdos tem uma percepção de mundo diferente de nós ouvintes, eles utilizam 

as experiências espaço visual, fazendo uso de uma linguagem específica, a língua de 

sinais, que antes de tudo são imagens que representam o pensamento fazendo parte das 

experiências vividas nas comunidades surdas. 

Usar a língua de sinais é falar com as mãos e ouvir com olhos é interagir com 

uma cultura que percebe o mundo através dos sinais, que experimenta o 

deslumbramento quando entende e se faz entender, que convida, que troca, que aceita 

e que oferece. 

Os surdos até meados do século XVI, conforme Dias (2006) eram vistos como 

ineducáveis; em consequência disto, considerados como inúteis a coletividade. Devido 

a este fato enfrentavam o preconceito, a piedade, o descrédito. 

Há muitos anos, existe um embate político e epistemológico entre os 

gestualistas e os oralistas que têm ocupado lugar de destaque nas discussões e ações 

desenvolvidas em prol da educação das pessoas com surdez, responsabilizando o 

sucesso ou o fracasso escolar com base na adoção de uma ou outra concepção com 

suas práticas pedagógicas específicas. Enquanto as discussões ficam centradas na 

aceitação de uma língua ou de outra, as pessoas com surdez não tem seu potencial 

individual e coletivo desenvolvido, ficam secundarizadas e descontextualizadas das 

relações sociais das quais fazem parte, sendo relegadas a uma condição excludente ou 

a uma minoria. 

            Há evidências de que a maioria das pessoas com surdez profunda, que foram 

ensinadas pelo Oralismo, desenvolveram uma fala socialmente insatisfatória, 

originando um atraso no desenvolvimento global, especialmente na aprendizagem, na 

leitura e na escrita (LACERDA, 1998). Devido ao fato do Oralismo ter como objetivo 

a inclusão da criança surda na comunidade de ouvintes, visando oferecer condições de 

desenvolver a língua oral, essa filosofia percebe a surdez como: 

          [...] uma deficiência que deve ser minimizada através da estimulação 

auditiva. Esta estimulação possibilitaria a aprendizagem da língua portuguesa e levaria a 
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criança surda a integrar-se na comunidade ouvinte e desenvolver uma personalidade como a 

de um ouvinte. Ou seja, o objetivo do Oralismo é fazer uma “reabilitação” da criança surda 

em direção à “normalidade”, à “não-surdez”. A criança surda deve, então, se submeter a um 

processo de reabilitação que se inicia com a estimulação auditiva precoce, que consiste em 

aproveitar os resíduos auditivos que os surdos possuem e capacitá-las a discriminar os sons 

que ouvem. Através da audição e, também a partir das vibrações corporais e da leitura oro-

facial, a criança deve chegar à compreensão da fala dos outros e, finalmente, começar a oralizar 

(LORENZINI, 2004, p.15). 

A nova Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, 

principalmente para as pessoas com surdez, tem se tornado promissor no ambiente 

escolar e nas praticas sociais/institucionais. Porém, por mais que as políticas estejam 

definidas, muitas questões e desafios ainda estão para serem discutidos; muitas 

propostas, principalmente no espaço escolar, precisam ser revistas e algumas tomadas 

de posições e bases epistemológicas precisam ficar mais claras, para que realmente, as 

práticas de ensino e aprendizagem na escola comum pública e também privada 

apresentem caminhos consistentes e produtivos para a educação das pessoas com 

surdez. 

Pensando na nova Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva 

inclusiva não adotamos o método de divisão das pessoas com ou sem deficiência, pois, 

antes de tudo, por mais diferentes que sejamos sempre nos igualamos na convivência, 

na experiência, nas relações, enfim, nas interações. Não vemos então a pessoa surda 

como “deficiente”, pois ela não é, a única diferença é que ela não escuta, o que a limita 

biologicamente sua função de ouvir. 

No entanto o problema da educação dos alunos com surdez não pode 

continuar sendo centrada nessa ou naquela língua, mas deve levar-nos a compreender 

que o foco do fracasso escolar não está só nessa questão, mas também na qualidade e 

na eficiência das práticas pedagógicas. É preciso construir um campo de comunicação 

e interação amplo, possibilitando que as línguas tenham o seu lugar de destaque, mas 

que não seja o centro de tudo o que acontece nesse processo. 

É preciso entender que, mais do que da língua, as que os alunos  com surdez 

precisam de ambientes educacionais estimuladores, que desafiem o pensamento e 

exercitem a capacidade perceptivo-cognitiva. Pois, são alunos que pensam, raciocinam 

e que precisam como as demais, de uma escola que explore suas capacidades, em todos 

os sentidos. No entanto a aquisição da língua de sinais, de fato, não é a garantia de uma 
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aprendizagem significativa. O ambiente em que o aluno surdo está inserido, em 

especial o da escola comum, uma vez que não lhe oferece condições para que se 

estabeleçam mediações simbólicas com o meio físico e social, não exercita ou provoca 

a capacidade representativa dessas pessoas, consequentemente, compromete o 

desenvolvimento do pensamento e da linguagem. 

Sendo criados ambientes propícios para que eles desenvolvam o seu 

potencial, as marcas do déficit, da falta e da deficiência serão secundarizadas e será 

exaltado o seu potencial humano. Além disso, o foco deve ser a transformação da 

escola e das suas práticas pedagógicas excludentes em inclusivas. A inclusão escolar 

implica mudanças paradigmáticas, ou seja, uma concepção de homem, de mundo, de 

conhecimento, de sociedade, de educação e de escola, pautado nas dimensões do 

heterogêneo, da não dualidade, da não fragmentação, das diferenças multiculturais, do 

original e singular humano. 

Acima de tudo a atenção deve estar centrada, primeiramente, no potencial 

natural que esses seres humanos têm, independente de deficiência, diferença, limites 

ou mesmo do marcador “surdo”. 

Estudar a educação escolar das pessoas com surdez nos reporta não só a 

questões referentes aos seus limites e possibilidades, mas também aos preconceitos 

existentes nas atitudes da sociedade para com elas. Essas pessoas enfrentam inúmeros 

entraves para participar da educação escolar, decorrentes da especificidade do limite 

que a perda de audição provoca e da forma como se estruturam as propostas 

educacionais da escola. Muitos alunos com surdez podem ser prejudicados pela falta 

de estímulos adequados ao seu potencial cognitivo, sócio-afetivo, linguístico e 

político-cultural, e ter perdas consideráveis no desenvolvimento da aprendizagem, 

ficando aquém dos demais colegas da escola. 

Mediante algumas pesquisas é possível identificar, estudos que se posicionam 

contrários a escola inclusiva para alunos com surdez, em decorrência da compreensão 

das formas de representação da surdez e das pessoas com surdez, bem como as 

propostas que são desenvolvidas para atendê-los na escola comum. 

A inclusão escolar implica mudanças paradigmáticas, ou seja, uma nova 

concepção de homem, de mundo, de conhecimento, de sociedade, de educação e de 

escola, pautada na heterogeneidade, na não dualidade, na não fragmentação, nas 

diferenças multiculturais e no que existe de original e singular nos seres humanos. 

Precisamos provocar um impacto político-social e educacional, rompendo 
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com os modos lineares do pensar e do agir humano e reconstruir as escolas de modo 

que exponha valores e atitudes diferentes, frente as suas práticas educacionais. Há que 

se pensar em uma escola que se organiza para todos e nas quais todas as diferenças 

sejam reconhecidas e valorizadas.  

Pensando na inclusão escolar do aluno com surdez e de acordo com as 

propostas interacionistas, em que se colocam crianças, jovens e adultos no ensino 

regular em escolas comuns, com algumas adaptações curriculares, os alunos ficam a 

margem do processo educacional, recebendo parcialmente informações dos 

professores, visto que o ensino não é adequado as suas necessidades. É preciso 

reconhecer a necessidade de uma reestruturação curricular ampla, e não apenas fazer 

algumas adaptações na escola comum como a visão interacionista propõe. Esse é o 

posicionamento de Carmo: 

[...] se realmente queremos que os diferentes e os desiguais tenham acesso aos 

conhecimentos, precisamos superar as relações educacionais hoje existentes na atual estrutura 

escolar seriada, redimensionar o tempo e o espaço escolar, bem como flexibilizar os conteúdos 

rumo a uma abordagem integrada que rompa com a compartimentalização do conhecimento. 

Enfim, precisamos superar de forma radical a atual organicidade escolar brasileira. (Carmo, 

2001, p. 47) 

Pouco tem si tem sido feito, mas já começam aparecer alguns resultados dos 

esforços das escolas comuns para se tornarem espaços inclusivos de ensino e de 

aprendizagem, por meio de práticas pedagógicas que tentam a melhoria do processo 

educacional para todos os alunos. Porém isso só não basta, pois, simultaneamente a 

essas transformações da pratica pedagógica para atender ao ensino inclusivo, é 

necessário que se garanta igualmente o que lhe é complementar, ou seja, o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Esse atendimento consiste no que é diferente do que se ensina na sala de aula 

comum para todos os alunos ouvintes e que é fundamental para educação de alunos 

com surdez. Em síntese, temos que oferecer para garantir a inclusão escolar de alunos 

com surdez o que é especifico e o que atende às suas necessidades para acompanhar 

os demais colegas, nas salas de aula. 

Não há como considerar a surdez e a pessoa surda generalizando suas 

possibilidades de ser ou não incluída em uma escola. Todas elas tem direito, como 

pessoa, de estudar em escolas comuns. Lembrando que limitar restringir ou diferenciar 

uma pessoa pela sua deficiência ou diferença é uma forma de discriminação, que deve 
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ser banida. 

De acordo com Dorziat (1998), o aperfeiçoamento da escola comum em favor 

de todos os alunos é primordial. A autora observa que os professores das escolas 

comum precisam conhecer e usar a Língua de Sinais, o que também consideramos 

importante, mas não consideramos que a simples adoção dessa língua seja suficiente 

para escolarizar o aluno com surdez na escola comum e nem seja adotada para o ensino 

da Língua Portuguesa.  

Contudo a inclusão escolar do aluno com surdez deve envolver essa criança, 

desde a educação infantil até a plena escolarização, visando à garantia de que ela possa, 

desde cedo utilizar os meios de que necessita para vencer suas dificuldades e usufruir 

de seus direitos escolares, exercendo sua cidadania, de acordo com os preceitos 

institucionais de nosso país. 

 

METODOLOGIA 

 

O objetivo desse trabalho é investigar através de pesquisa bibliográfica os fatores 

primordiais para a inclusão dos alunos surdos na educação básica, a importância do 

contato da criança surda com a LIBRAS desde a educação infantil e investigar a 

história dos surdos, os conceitos patológicos e suas classificações. Identificar o que 

está sendo feito por parte dos professores para minimizar este problema, uma vez que, 

compromete o ensino – aprendizado do sujeito surdo. O propósito de realizar este 

trabalho surgiu através da curiosidade em aprofundar esse tema, uma vez que, de 

acordo com a lei as instituições de ensino devem garantir as pessoas surdas o acesso a 

comunicação em todos os níveis, etapas e modalidades da educação, desde a Educação 

Infantil até a Superior. Para realizar este trabalho foi elaborado uma pesquisa 

bibliográfico acerca do tema, sendo selecionados estudos referentes a importância da 

inclusão dos sujeitos surdos nas escolas regulares.  Para seleção de materiais foi 

analisado o grau de relação com objetivo do trabalho. 

Segundo, MARCONI e LAKATOS, 1992), ela pode ser considerada como o 

primeiro passo de toda a pesquisa cientifica, com abordagens qualitativa de teses e 

artigos apoiado pelos conhecimentos estudados e embasado em pesquisas de autores 

renomados na área estudada. 

 Segundo Gil (2007), pesquisa é definida como procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 
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propostos.  

A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a 

formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Notou-se que as instituições escolares precisam apoiar e lançar estratégias de 

ensino para atender esse público alvo. A escola deve ser um espaço de debate dialógico 

que entrelacem as culturas incluídas nesse espaço educativo. O local de ensino deve 

proporcionar ao educando um interesse em aprender, gerando assim formas 

significativas de aprendizados. As escolas necessitam estar em constante mudanças, 

atendendo a necessidade atual. As formas diferenciadas na forma de ensinar precisam 

ser revistas sempre que for constatada ineficiência de aprendizados. O discente busca 

frequentemente um ensino inovador. O uso de novas formas de aprender deve ser 

revista pelos professores.  

O ensino baseado no lúdico favorece aprendizagens significativas. A ludicidade 

favorece um ensino construtivo e real. O aluno surdo chega à escola muita das vezes 

com receio de não poder expressar suas idéias de forma integral. Por esse motivo o 

papel do intérprete deve ser construído na teoria e na prática de projetos educacionais, 

ao qual favorecem aos alunos surdos os aprendizados através de oficinas que ensinem 

essa língua gesto-visual, que proporcionará espaços mais inclusivos e acolhedores. 

Esse profissional é reconhecido por lei, ao qual regulamenta a sua atuação em várias 

esferas sociais e educativas. Os surdos antigamente não podiam fazer uso da sua 

língua, depois de diversas lutas esse reconhecimento de seu através da oficialização 

que reconheceu como língua entre a comunidade surda. 

 Segundo a fonte pesquisada cerca de 9,7 milhões de brasileiros possui 

deficiência auditiva (DA), o que representa 5,1% da população brasileira. Cerca de um 

milhão de deficientes auditivos com faixa etária de crianças e jovens até 19 ano, estão 

inclusos nesses dados. Por esse motivo, a qualificação com cursos de formação é 

essencial para acolher esses indivíduos. 

 A Organização Mundial de Saúde (2011) constatou que cerca de 28 milhões de 

brasileiros possuem algum tipo de problema auditivo. Esses dados em comparativo 

aos do IBGE está evidente na contingência de lançar políticas publicas que atendam a 

essas necessidades socias dessa população. 

 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1431



CONCLUSÃO 

A adoção de práticas educacionais em favor da inclusão dos alunos com 

surdez na escola comum, investigamos duas unidades de Ensino Fundamental de 

rede municipal com programa sistematizado de atendimento do aluno com surdez, 

buscando compreender quais eram os principais impedimentos ao rendimento escolar 

desses alunos na escola comum. Onde a falta de preparo dos profissionais da escola, 

especificamente dos professores, explicita a urgente necessidade de se implantar a 

formação continuada dos professores, a partir de novos parâmetros suscitados pela 

inclusão. 

Os cursos de formação inicial em nível superior e os que são oferecidos pelas 

redes de ensino, para atualizar, capacitar e aperfeiçoar os professores, não estão 

estruturados de forma a atender as necessidades do professor. Concordamos então com 

Lacerda e Góes (2000) sobre a necessidade de se ampliar o processo de formação 

profissional dos professores para que possam estar aptos a lidar com as especificidades 

e a especialidade da educação de todos e das pessoas com surdez, mas acreditamos que 

devam ampliar essa questão, pensando em um professor qualificado e responsável para 

o Atendimento Educacional especializado. 

Visando a inclusão plena torna-se imprescindível que o sujeito surdo tenha 

oportunidades iguais a qualquer outro sujeito isto somente acontecerá se lhe for 

permitido à aprendizagem de uma língua que lhe proporcione esta interação com a 

sociedade, há também outro fator importante para esta interação que é a convivência 

com a comunidade surda que tem muita importância no desenvolvimento da 

identidade, pois nessa comunidade a língua de sinais ocorre de forma espontânea e 

efetiva e todo sujeito precisa interagir em seu meio, apropriar-se de sua cultura e de 

sua história, e formar sua identidade por intermédio do convívio com o outro. 

Como barreiras encontradas pelos surdos ainda são muitas mesmas existindo 

diversas leis que requeiram a igualdade deles em relação à coletividade e que preveja 

que as adaptações devem ser feitas para esses indivíduos se integrem á sociedade, 

principalmente, no âmbito educacional. O ato de incluir socialmente esses cidadãos 

vai muito além do que o previsto no papel: deve ser realizados grandes transformações 

sociais e educacionais para que eles sejam plenamente aceitos. E é com essas 

transformações que a comunidade surda conseguir atingir seus objetivos de ter 

atendidos aos seus direitos básicos mais como transporte, lazer, e serviços, como 

qualquer outro cidadão. 
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CAPÍTULO 88 
 

UMA ANÁLISE DO DESENHO ANIMADO “SID, O 
CIENTISTA” PARA USO COMO FERRAMENTA DE 
ENSINO 

 
Elaysa Gabriela de Oliveira e Giselle Giovanna do Couto de Oliveira 

 
RESUMO: Perante a tantas evoluções tecnológicas, seria impossível para o 
indivíduo não se conectar a esse mundo de novas ideias, em que a plenitude 
envolve as ações com uma inteligência que remete uma comunicação 
acelerada e um acúmulo de informações primordiais para funcionamento dos 
sistemas constitucionais que regem a sociedade. No campo educacional não 
é diferente, desfrutando de um depósito de elementos que quando imposto 
de maneira correta oferece benefícios tanto para professores quanto para 
alunos, existe ainda poucas práticas que se utilizam ferramentas digitais no 
ápice do processo. Estado esse que pode oportunizar aos docentes não 
apenas a transmissão do conhecimento passivamente que priva a troca de 
experiências e a razão integral da construção síncrona, mas sim uma inclusão 
de objetos recentes que viabiliza uma diferente ótica e promove inserção do 
contexto histórico atual. Nessa linha, este trabalho objetivou analisar 
sistematicamente o desenho animado Sid, o Cientista para o ensino de 
ciências da natureza, com uma metodologia baseada em assistir os 40 
episódios para estudar os pontos discutidos pelo desenho para a inserir no 
contexto pedagógicao. 
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INTRODUÇÃO 

Durante o processo de formação do cidadão as relações educacionais 

desenvolvem um papel fundamental, determinando o espaço em que esse indivíduo 

ocupará futuramente dentro da sociedade. Segundo Freire (2007), “a ação docente é a 

base de uma boa formação e contribui para a construção de uma sociedade pensante”. 

Nesse aspecto os professores, como agentes do processo aprendizagem devem 

optar por didáticas que auxilie na sobreposição entre os conhecimentos científicos e os 

fenômenos do cotidiano, que contribuía para a formação e/ou recuperação do 

pensamento crítico na produção de argumentos sobre temas socioculturais e sócio-

políticos do mundo.   

No que se refere a essa percepção as práticas a serem empregadas têm a 

incumbência de facilitar a aprendizagem, destruindo qualquer preconceito integrado aos 

conteúdos e atraindo os alunos para assuntos ministrados (BRASIL,1998). Com essa 

concepção, cada vez mais está sendo empregado as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) no ensino, na menção de que o aluno precisa desenvolver uma 

empatia pela aula e estimula o intelectual para ter uma projeção ativa.  

Para Almeida (71.p):  

 

“o uso da TIC com vistas à criação de uma rede de conhecimentos favorece a 

democratização do acesso à informação, a troca de informações e 

experiências, a compreensão crítica da realidade e o desenvolvimento 

humano, social, cultural e educacional. Tudo isso poderá levar à criação de 

uma sociedade mais justa e igualitária.” 

 

Essa possibilidade por caminhos virtuais se aborda como uma metodologia 

alternativa, que torna o ato de aprender uma atividade mais flexível e com uma 

linguagem mais familiar. Essa “Era Digital” (termo utilizado para representar avanços 

tecnológicos provenientes da Terceira Revolução Industrial) (COSTA; SOUZA, 2017) 

possibilita essa leveza, no aspecto de que essa instrumentação fomenta a imaginação e 

desperta o interesse mais que aulas tradicionalistas. 

Diante disso, o ensino alternativo não venho para excluir as práticas 

classificadas como comum, mas sim para acrescentar e incrementar uma conjuntura na 

outra.   Em virtude de que esses instrumentos pressupõe uma atividade dinâmica, na 

sensação pertinente de provocar um aumento na aproximação entre a educação e a 

realidade, colocando o discente disposto no centro, auxiliando o entendimento e 
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facilitando as intervenções sobre o ambiente (YAMAZAL, Sérgio; YAMAZAK, 

Regiani,2006). Esse contexto tecnológico que representa, o uso de instrumentos como 

filmes, séries e até mesmo desenhos animados.  

 Neste aspecto o presente trabalho, procura descrever uma elaboração 

esquematizada da utilização do desenho animado “Sid o cientista” no ensino de ciências 

da natureza. Tendo vistas a essa sugestão criada por The Jim Henson Company, dos 

Estados Unidos e do Reino Unido, que retrata a história de um menino que faz 

perguntas e tenta soluciona-las com ajuda da Tia Susie e alguns colegas, a partir de 

investigações cientificas.   

 

Construção do conhecimento e a pratica de ensinar  

Para que o aluno aprenda efetivamente, o conhecimento precisa ser absorvido de 

forma significativa, sobre duas condições. A primeira considera a disposição do aluno 

pela ação de aprender, no quesito de que se o indivíduo quiser memorizar o conteúdo de 

forma arbitrária e literalmente, então a aprendizagem será mecânica. A segunda 

condição retrata que o conteúdo para ser compreendido deve ser realizado 

potencialmente de forma significativa, seguindo uma lógica significativa e um 

posicionamento psicológico significativo: a lógica significativa precisa somente da 

essência do conteúdo e o significado psicológico depende da experiência de cada sujeito 

(PELIZZARI et. al, 2002, p.38). 

 Esse contexto se caracteriza quando o as variáveis cognitivas são ativadas, 

tendo a base de que as experiências impactam na estruturação pela transferência do 

conhecimento, em que se torna impossível idealização da aprendizagem sem afetar 

essas relações. Para Ausubel (2003, p. 11 e 12) as variáveis cognitivas são:  

 

(1) a disponibilidade de ideias ancoradas e especificam ente relevantes na 

estrutura cognitiva do aprendiz, a um nível óptimo de inclusão, generalidade 

e abstracção; (2) o ponto até onde se podem discriminar estas ideias dos 

conceitos e princípios quer semelhantes, quer diferentes (mas potencialmente 

confusos), no material de instrução; e (3) a estabilidade e clareza das ideias 

ancoradas. 

 

Segundo Mortimer (2000, p.36) pelo menos duas características são comuns a 

todas as vertentes: 1- mostra que a aprendizagem só acontece com a participação ativa 

do aluno no seu processo aprendizagem; 2- demonstra que as ideias prévias dos 

estudantes desempenham um papel fundamental no seu processo a partir de tudo aquilo 
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que o aluno já tem um certo conhecimento. Dessa forma, o discente necessariamente 

deve estar submetido ao fragmento do ensino. 

A teoria piagetiana insere o caráter de aprender sobre a abertura e as novas 

possibilidades de indagações, o ensino então procura desenvolver a inteligência que 

prioriza o sujeito imerso em um contexto social. Desta forma, a inteligência é um 

instrumento extremante necessário na aprendizagem, que só se realiza  quando o aluno 

elabora o seu conhecimento,  na evidencia de que o aspecto fundamental desse método, 

ocorre  quando o conhecimento consiste em processos e não em produtos de 

aprendizagem(MIZUKAMI, 1986, p. 75 e 76). Nessa percepção existe duas teorias que 

discordam sobre a compressão do conhecimento, sendo essas a educação tradicional e 

educação construtivista.  

 Na consideração educacional tradicionalista o aluno é um elemento passivo que 

decora e obedece, tendo atividade limitada que funciona como um mero receptor, 

assimilador e repetidor. Esse aluno ouve tudo em silencio e pouco participa da produção 

do conhecimento que serão obtidos, na visão de que seu trabalho principal é a 

memorização sem nenhuma estratégia de aprendizagem (RODRIGUES et. al., 2011). 

Em tal caso o ensino desenvolve o caráter de ser somente uma representação do 

mundo real, separado e independente da pessoa que possui, sendo considerado como um 

ato verdadeiro de se refletir o mundo independente. No entanto, no construtivismo 

diferencia dessa concepção de independência do indivíduo, para compreender esse 

conhecimento como sendo baseado na experiência do mundo real de coisas e nas 

relações básicas de nossas adaptações a vida (ARGENTO,2008).   

Nesse construtivismo o professor amplia a ação juntamente com o aluno, o que 

diferencia do professor saber impor ou introduzir a resposta, tornando como essencial a 

pergunta ou a situação-problema que será debatida nas duas vias de comunicação 

(professor-aluno e aluno-professor).  A prática docente segue um raciocínio de melhorar 

as maneiras anteriores de ensino que focaliza no espirito de desenvolver a curiosidade, 

que vai mais além, buscando o profundo na atividade de ensinar sem deixar de existir a 

sistematização, a transmissão e o saber sobre os assuntos. (CRUZ, 2010, p. 19 e 28)  

Por intermédio disso, constata-se que o professor em sua prática, discorre sobre 

o dever de desenvolver o hábito facilitador de perspectivas, com a elaboração de 

conceitos ricos em possibilidades que levem a disciplina com um envolvimento, sendo 

esses de quaisquer fenômenos distintos, incidentes sobre a visualização que permite o 

rompimento do pensamento linear de atividade. (COLTRE; NOGUEIRA; SILVA, 
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2007, p.115) 

De acordo com Freire (1996) os docentes precisam “saber que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a 

sua construção”. O princípio da compreensão se baseia então na constante vivencia e 

não apenas no entendimento propriamente dito apresentado pelo professor, ou seja, as 

abordagens devem apresentar exemplos concretos e contextualizados ao espaço.  

 

O Ensino de Ciência da Natureza 

Mediante de tantas praticas incorporadas sobre termos abstratos com caráter 

exagerado e sem aproximação com a realidade, a ciência do contexto educacional acaba 

sendo caracterizada como monótona e de difícil compreensão.  

A ciência nos currículos traz como importância a virtude de adquirir, 

compreender e obter conhecimento para analisar e opinar sobre os processos existentes 

na sociedade (KRASILCHIK, 2007). Essa aprendizagem promove a inserção do aluno 

em um contexto formador de novos significados, sobre a eminencia de que o cientifico 

precisa conceber sentido as experiências cotidianas, sendo que as construções são 

desenvolvidas para interpretar a natureza, com conceitos edificados e estabelecidos 

dentro da comunidade cientifica (DRIVER et al., 1999).  

Segundo a Base Comum Curricular (BNCC) esse conhecimento fomenta uma 

aproximação de princípios com o propósito de ensinar gradativamente os processos, as 

práticas e os procedimentos de investigação que busca por objetivo a integração de 

impulsionar um novo olhar sobre o mundo, que permite a formação de um cidadão 

consistente e dono de suas próprias escolhas (BRASIL, 2018).   

Perante o exposto, o professor que se propõe a ensina ciência deve desempenhar 

um papel fundamentado e intencionado, trazendo para sala de aula novas estratégias que 

torne os alunos mais envoltos no processo e movidos a enfrentar os desafios. O ato de 

ensinar ciência então se relaciona ao condicionamento de mostrar para os alunos novas 

formas de pensar, na qual apresenta estruturas para solucionar problemas, desenvolver 

uma atuação crítica na sociedade e desmistificar princípios equivocados (TEIXEIRA, 

2019,852. p).   

Nesse ensino é fundamental um trabalho coletivo de todo o processo que 

permeia entre todos os quesitos educacionais, sobre a proposta de que a prática docente 

não pode ser vista como um aparato isolado ou entediante, mas sim como uma ideia que 

rompe com o ensino engessado e introduz um ensino rico em potencialidades 
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(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p.19-20.).   

Por esse ângulo os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN) desse ensino 

descreve que o quando os métodos são apresentados somente de forma livresca, sem 

interação direta com os fenômenos naturais ou tecnológicos, deixa espaços vazios na 

formação dos estudantes. Por outro lado, a propagação de metodologias ativas que 

coloca o aluno na posição de comparar e debater as informações que lhe forem 

oferecidas desperte o interesse e retire a concepção maçante (BRASIL,1998, p 27).      

 

Utilização de Tecnologia da Comunicação e Informação na Prática Docente  

A tecnologia no cenário da sociedade atual se tornou uma grande aliada na 

disseminação do conhecimento, como amparadora dos indivíduos na construção de 

ferramentas que melhoram o dia-a-dia (SOFRER, 2005. 32. p). Segundo Valle a 

tecnologia é caracterizada como um conjunto de conhecimentos científicos e espaciais 

que se aplica a um dado campo de ação ou também como uma ciência prática (VALLE, 

1996).   

Dentro desse âmbito as Tecnologias da Comunicação e Informação (TICs) são 

agrupamentos de recursos tecnológicos que interagem entre si, com a finalidade de 

viabilizar processos e transmitir informações em negócios, pesquisas científicas e 

acadêmicas, e também na prática pedagógica (DIONÍZIO, et. al.,2019). Com esses fins 

didáticos esse instrumento pode ser empregado como metodologias alternativas que 

diferem de aulas somente verbalistas e motiva a participação do aluno.  

O uso das TICs possibilita a transformação a partir da construção do 

conhecimento, perante métodos que desenvolve um ensino aprendizagem repleto de 

competências e habilidades ampliadas desde de ações que intervém a comunicação, 

agilidade, procura por fontes de informação, até a autonomia do indivíduo expandindo-

se para novas perspectivas no processo educativo (TEZANI, 2011, 36.p).  

 Introduzir essas técnicas em aspectos escolares sugere então transformar as 

formas de aprendizado, inserindo o aluno a uma práxis nova que influência a procura 

pelo conhecimento com a tentativa de diminuir as possíveis dificuldades de 

compreensão, tendo a visão de que essas modificações no estágio do processo causam 

alterações na formação e absorção dos conceitos. (SOUZA, ISABEL; SOUZA 

LUCIANA,2010) 

 Ao promover uma incorporação das tendências tradicionais que utilizam 

somente discurso do professor com métodos voltados a lousa e ao livro didático 
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juntamente com exploração dessas tecnologias vinculadas a diferentes mídias (TV, 

vídeos, internet, radio e entre outras), existe o rearranjo de uma construção criativa e 

interativa, que se adequa a cada contexto. (BARBOSA, 2003, 101.p)    

Essa remodelação de padrões fomenta a criação de realidades pedagógicas com a 

apropriação de ferramentas atuais que destroem as fronteiras e limites impostos nas 

rotinas, reorganizando diferentes currículos, métodos e avaliações.  Essa ingressão só 

acontece se os docentes da rede de ensino estiverem atualizados e sabendo manusear 

esses suportes, para que então esses avanços sejam utilizados para educar e não 

manipular o professor, tendo em vista que o domínio e a familiarização precisam existir 

para que os ensinamentos sejam formados no sentido de orientar os alunos a uma 

abertura de horizontes.  (MACEDO; FOLTRAN, [s.d.], 14-15. p) 

A busca por esse caminho não é fácil, na evidência de que a renovação de 

padrões inclui uma resistência, impondo uma quebra de paradigmas que ressurge sobre 

uma nova forma de encontrar o conhecimento. O educador não está mais na posição de 

detentor do poder, ele posiciona o questionamento, as divergências, as condições para o 

aluno formalizar por meio do enriquecimento das tecnologias o seu estudo 

(FARIA,2004).   

Para Kenski (2001, p.104 apud Valente) essas mudanças partem das constantes 

modificações do mundo, em que o professor deve estar pronto para ajudar os seus 

alunos a lidar com essas evoluções, aprendendo a resolver as situações atípicas e os 

diferentes problemas, a partir da utilização de suas racionalidades e criatividades. Desse 

modo, esses docentes necessitam estarem em contínua formação, desenvolvendo sempre 

habilidades novas para trabalhar com cada circunstância.  

Nessa perspectiva desde a formação, os educadores devem ser inseridos a 

criticidade para o uso das TICs, refletindo sobre as condições pela qual essas   

tecnologias se desenvolvem dentro da educação, que visualiza o estudo sobre os meios 

de capacitação dos indivíduos para atuarem no espaço e transformarem as suas 

projeções, com princípios lógicos. Diante disso, o professor renasce de uma concepção 

que não só conhece os avanços, mas que também sabe elaborar problematizações 

impostas, com intuito de modular novos processos de aprendizagem (RAMAL,2003).  

 

Desenho Animado no Contexto Educacional  

Segundo Mesquita e Soares (2008) os desenhos animados que ensinam ciência 

são classificados em dois grupos: os que caracterizam o ensino de conceitos ao público, 
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tendo um compromisso com a educação (desenhos educativos) e os que desenvolvem 

uma aplicação lúdica, porém não se relaciona ao caráter educativo (desenhos criativos).  

Esses desenhos animados são ferramenta audiovisuais que utilizam de suportes, 

como imagens, sons e diálogos para aprisionar a atenção dos telespectadores 

(SERRANO, 2016). Na utilização desse recurso existe o desempenho de múltiplas 

concepções que interagem, pelo sensorial, emocional e o intuitivo até atingir o racional 

em diferentes tempos e espaços (MORAN, 2002).    

Para Cunha (2005):  

 

“A mudança constante das imagens, associada aos movimentos de câmera, 

são fortes atrativos para a atenção do olhar do telespectador. Cada plano 

pressupõe uma mudança da realidade, ou do ponto de vista desta realidade, 

que é apresentada. O telespectador vai se acostumando com a mudança 

constante de ritmo, e essa mudança acaba se transformando em uma 

necessidade de movimento. Logo, quando não há mudanças constantes, 

torna-se monótono.” 

 

Quando um professor pensar em aplicar esse tipo de material na sala de aula, 

deve ter a concepção da composição daquele produto e do contexto cultural em que os 

alunos estão introduzidos, para então entender como essas duas conjunturas se 

relacionaram e se a ferramenta formará significados ao ambiente (ARROIO; 

GIORDAN,2006, 2. p).  Desse modo, os conteúdos exibidos pelos meios de 

comunicação e informação necessariamente precisam compor o conhecimento e a 

habilidade retratada por cada turma, visto que essa promoção demanda o atendimento 

de todas as fronteiras do conhecimento para fortalecer um diálogo entre a prática e o 

recurso (SERRANO, 2016).    

METODOLOGIA 

O presente estudo análisou qualitativa o desenho animado Sid, o cientista como 

ferramenta audiovisual aplicável no ensino aprendizagem. Com intuito exploratório, os 

40 episódio foram fichados de acodo com a tabela 1, prevendo observar quais conteúdos 

eram abordados e  quais métodos eram apresentados para delimitar como os professores 

podem inserir essa diferente condição em suas práticas, de forma a favorecer o processo 

de construção do conhecimento com elucidações atrativas. Todos os episódios foram 

assistidos e estudados detalhadamente para enfatizar a utilização nas disciplinas de 

ciências da natureza no ensino fundamental e médio.  

Tabela 1: Estudo dos episódios  
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Episódio Conteúdo Questionamento 

Levantado 

Experimento 

apresentado no 

desenho 

Explicação 

     

Fonte: Autores, 2021. 

  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sid, o cientista é um desenho animado criado por The Jim Henson Company, 

dos Estados Unidos e do Reino Unido e foi apresentado durante anos no Brasil pela TV 

Cultura. Composto de 40 episódios, com aproximadamente 23 minutos cada um, o 

desenho conta a história de um menino curioso chamado Sid. Já na música de abertura 

do desenho Sid se intitula cientista. As histórias são vividas por Sid e os amigos 

Geraldo, Gabriela, May e Tia Susie uma especie de professora. Todos sabem que Sid é 

curioso, no primeiro episódio, logo após apresentar os amigos Sid fala de si,”você já 

ouviu falar de um cara que quer saber tudo sobre o que existe” e os colegas respondem 

juntos “é o Sid”, portanto já sabem que a curiosidade do Sid movimenta o dia na escola. 

Outra personagem muito importante é a tia Susie uma professora nada tradicional que 

orienta as investigações, experimentos e atividades que o grupo realizam. Todas as 

tarefas cinetíficas são desenvolvidas no super laboratório. A figura 1 mostra uma 

imagem do super laboratório usado pelas crianças. Em pé vemos a tia Susie, as crianças, 

da esquerda para a direita são: May, Sid, Gabriela e Geraldo.  

 

Ilustração 1: Imagens dos personagens e do espaço físico do laboratório. 

 
Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Desenho-animado-Sid-o-Cientista-

Fonte_fig1_320286677  
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As características dos personagens como tons de peles, olhos e narizes 

desproporcionais, dentre outros aspectos objetiva prender a atenção dos telespectadores 

e estimular o cognitivo. Outro quesito exibido por essa ilustração é a permutação entre 

imagens e cenas, que mostra o dia comum de um garoto que acorda, toma café e vai 

para a escola, algo que corrobora com o uso desse desenho como ferramenta de 

aprendizado, pois salienta a correlação entre o aluno e os personagens.  

Utilizar essa ferramenta audiovisual dentro de sala de aula permite apresentar os 

conteúdos pedagógicos de forma simples e de fácil compreensão.  Pois auxilia o aluno a 

buscar por uma formação atraente oriundas de uma experiência marcante que fomenta 

várias formas de aprender. (ROHRER; OLIVEIRA, 2017)      

Após assistir aos episódios foi possível perceber que o desenho aborda conceitos 

das disciplinas de química, física, geografia, matemática, biologia e educação física. Os 

temas são apresentados em blocos com 5 episódios e todos referem-se ao mesmo 

conteúdo, sendo que em quatro episódios os assuntos se relacionam e complementam 

finalizando o tópico, já o quinto episódio da sequência refere-se a um resumo de tudo 

que foi aprendido anteriormente, chegando a  repetir músicas, explicações e 

experimentos já apresentados no episódios anteriores.  

Para melhor exemplificar a dinâmica do desenho usaremos os episódios de 31 a 

35. Nesses episódios o conteúdo trabalhado foram Condições Climáticas, que são 

estudados em ciências da natureza. Esse assunto foi dividido em Ciclo da Chuva, Raios 

Solares e uso de protetor, Temperaturas e Ventos. O quinto episódio que faz uma 

revisão de tudo. Cada estudo é motivado por uma roda de conversa que sempre gera 

questionamentos a respeito de ocorrências diárias. E para responder às questões 

levantadas pela turma a Tia Susi canta e propõe experimentos. A Tabela 2 explica a 

estrutura didática de cada um.  

 

Tabela 2: Estrutura dos episódios de Sid, o Cientista. 

Episódio Conteúdo 
Questionamento 

levantado 
Experimento 

31 

Brincando 

na chuva 

Ciclo da 

chuva.  

 

Como a chuva 

sabe que quero ir 

lá fora brincar? 

 

Do que as 

nuvens são 

feitas? 

Investigando a chuva: Pegou-se os 

guarda-chuvas para coletar amostras e 

observar “como a chuva encosta na 

pele?”, “a onde ela se acumula no 

chão?” e “o que acontece quando bate 

na terra?”. Em analise constatou-se a 

formação de lamas, assim observou-se 
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a composição e o estado de umidade 

das mesmas. 

32 

Um dia de 

sol com o 

pai  

Raios solares 

e o uso de 

protetor.  

Qual é o grande 

problema do sol? 

 

Por que precisa 

passar protetor 

solar? 

Investigação do protetor solar: Passou-

se em um papel protetor solar e 

deixou-se exposto ao sol, após passar 

algumas horas comparou-se com uma 

folha nova que nunca foi exposta ao 

sol, constatando-se que os lugares que 

não tinha protetor haviam desbotado, 

concluindo-se que o protetor solar tem 

a função de proteger a pele.  

33 

Festas de 

fim de 

ano 

Temperaturas.  Qual a graça de 

passar frio? 

Investigação da temperatura- 

Apresentou-se a estrutura de um 

termômetro, analisando os 

seguimentos em graus para medias 

quentes e frias. Primeiramente 

observou-se a temperatura ambiente da 

sala. Em seguida pegou-se duas 

tigelas, na primeira colocou-se cubos 

de gelo e na segunda mingau quente. 

Notou-se no gelo que a linha do 

termômetro se encontrava   abaixo da 

temperatura da sala. Já no mingau a 

linha estava acima da temperatura da 

sala.  

34 

Foi o 

vento! 

Vento 

(massas de ar, 

brisa 

marítimas e 

frentes frias) 

Quem bagunçou 

as folhas? 

O vento move as 

coisas? 

O que é o 

vento? 

Investigação do vento- Encheu-se um 

tanque de água e soprou-se para 

analisar as ondas formadas, logo 

depois colocou-se e moveu-se também 

com sopro barquinhos de papel.  

Colocou-se em uma bacia areias e com 

auxílio de um canudo soprou-se para 

formação de dunas  

35 

Sid, o 

homem 

do tempo. 

Ciclo da 

chuva, vento, 

temperaturas 

e raios 

solares.  

Como ser um 

homem do 

tempo? 

Para análise do sol cantou-se uma 

canção, a mesma do episódio 32.  

 

Para investigar a temperatura repetiu-

se o experimento realizado no episódio 

33  

 

Para análise do vento cantou-se uma 

canção, repetindo a canção do episódio 

34.  

 

Para investigar a chuva usou-se o 

mesmo experimento que o do episódio 

31. 

 
Fonte: autores, 2021 
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Analisando a tabela acima podemos perceber que, a medida que os episódios são 

assistidos e vão evoluindo, os conteúdos são aprendidos e no último episódio ocorre um 

tipo de revisão de conteúdo. Nota-se que ocorre a repetição de músicas e experimentos 

que aconteceram em outros episódios. 

 Todos os episódios apresentam problematização de um evento do dia a dia que 

acontece na vida das crianças.  

Para utilizar especificamente na disciplina de química existem os episódios 8 e 

9, Meus picolés e A panqueca perfeita. O epsódio 8 denomido “Meus picolés”, Sid 

levanta pela manhã super animado para mais um dia de aula, até que se depara com seu 

picolé derretido em cima da mesa, pois havia sido esquecido na noite anterior. Sid se 

pergunta “Por que o seu picolé não pode ficar congelado?” e “Por que as coisas não 

ficam geladas?“. Intrigado com sua dúvida Sid se questiona sobre esse fato durante o 

café e pergunta para sua mãe “Como os picolés congelam?” e ela imediatamente 

pesquisa como se faz picolés na internet, a receita que apareceu foi a seguinte: 1-colocar 

uma fatia de bananas no fundo do copo; 2- colocar um palito no picolé; 3- colocar suco 

e levar ao congelador. Imediatamente Sid e seu pai preparam picolés seguindo essa 

receita.   

Quando chega à escola Sid canta sua música de bordão para apresentar seus 

amigos, e em seguida realiza uma pesquisa entre os colegas perguntando para os seus 

amigos May, Gabriela e Geraldo “Se eles já haviam comido coisas geladas que 

derreteram?“ As respostas foram que sim, principalmente no verão. Foi comido um 

pudim de biscoito com sorvete, um picolé vermelho, azul e branco que derreteu na mão 

e um pote de sorvete de chocolate, cereja e banana. Sempre no final da pesquisa Sid 

exibe os resultados para os telespectadores. Após isso iniciou-se uma roda de conversas 

com a tia Susie, e obviamente que os questionamentos levantados foram sobre coisas 

que derretem.  

Tia Susie perguntou para os alunos que “Se quisessem que alguma coisa ficasse 

congelada qual o melhor lugar para guardar?” Imediatamente os alunos responderam 

que era no freezer. A explicação dada pela tia foi que quando uma coisa é deixada em 

um lugar frio, ela congela tornando-se gelo e quando se deixa, por exemplo, gelo fora da 

geladeira, ele derrete, esse fenômeno é denominado de mudança reversível que 

caracteriza as mudanças de estado fisico da matéria. Em seguida, todos foram para o 

super laboratório realizarem o experimento frutas no gelo para investigar esse fato, a 

professora havia colocado em uma tigela água e algumas frutas e em seguida levou ao 
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congelador.   

Os alunos na aula com o bloco já gelado feito pela professora analisaram a 

melhor maneira para tirar as frutas do gelo, assim constou-se que seria necessário deixar 

o bloco de gelo exposto a temperatura ambiente da sala, porém dessa forma demoraria 

muito tempo. E então, depois do levantamento de várias hipóteses verificou-se que a 

melhor maneira seria colocar água quente para acelerar o processo de retirada  das frutas 

do bloco. Por fim surgiu a inquietação se água derretida do bloco poderia voltar ao 

estado sólido novamente, e notou-se que sim. 

Após o experimento os alunos anotaram as suas observações. Depois disso, tia 

Susie cantou sobre os pinguins que mergulham no verão nas águas descongeladas e no 

inverno escorregam nas águas congeladas, exibindo que no lago dos pinguins água vira 

gelo e gelo vira água que se caracteriza como sendo mudanças reversíveis para 

concretizar ainda mais os ensinamentos. Todos os alunos compreenderam os conteúdos 

e Gabriela foi brincar na casa de Sid, quando chegaram lá, os picolés feitos por Sid e 

seu pai já estavam congelados. No final do episódio Sid relatou que no dia tinha 

aprendido sobre mudanças reversíveis e sonhou em inventar o maior picolé do mundo. 

Esse episódio pode ser aplicado no primeiro ano do ensino médio, na unidade curricular 

de Química para trabalhar as mudanças de estado físico da matéria, sistematizando o 

conhecimento sobre influência da temperatura nas mudanças de estado. 

No capítulo “A panqueca perfeita”, Sid levanta pela manhã e sente o cheiro de 

panquecas, e se questiona que pode ser o dia da panqueca. Aqui Sid relata que as 

panquecas de sua mãe são moles e de seu pai são duras, porém as de sua avó são 

perfeitas. Os questionamentos feitos por Sid durante o café da manhã foram: (i) Por que 

as panquecas da mãe do Sid ficam moles? (ii) Por que as panquecas do pai do Sid ficam 

duras? (iii) Por que a vovó do Sid é a única que faz panquecas perfeitas? (iv) Como se 

faz panquecas perfeitas? Quando chega à escola Sid canta sua música de bordão para 

apresentar seus amigos e em seguida tia Susie chama os alunos para uma roda de 

conversa cantando. Na roda obviamenete que o questionamento postulado por Sid é 

sobre o preparo das panquencas de seus familiares. As respostas apresentadas pelos 

colegas são imediatamente relacionadas ao aquecimento e a professora pergunta “Qual a 

função do fogão?” Todos são unânimes em responder: o fogão cozinha, esquenta e assa 

as coisas.  

Em seguida para poder investigar a forma como o calor altera as substâncias os 

personagens se dirigiram também ao super laboratório. O experimento realizado foi o 
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preparo de um molho de maçã misturando maçã, água e canela. Primeiro tentaram 

amassar as maçãs sem cozinhá-las e perceberam qua a tarefa era difícil. Então, o molho 

foi levado ao fogo, e logo perceberam que o amassamento ficou mais fácil. Após o 

preparo do molho todas as crianças comeram e propuseram repetir o experimento outro 

dia.  

 Após a refeição eles fizeram a discussão dos resultados obtidos. Primeiro 

analisaram as observações feitas pelo grupo, o personagem Geraldo, que narrou tudo 

que foi feito, disse que era muito difícil amassar as maçãs antes do processo de 

cozimento, Sid disse que escreveu os passos para realizar o experimento em casa com 

seus pais novamente e as colegas Gabriela e May também disseram que fariam 

novamente o molho de maçã. Logo após a turma foi brincar e processaram as 

discussões. As explicações debatidas foram com relação aos alimentos sofrerem reações 

químicas irreversíveis, ficando moles ou duros dependendo da característica de cada 

um. Após Susie cantou uma música que falava que a arte de cozinhar é puramente 

química que acontece a partir de reações químicas irreversíves. No final, Sid constatou-

se que as panquecas de sua mãe ficam moles porque ela não deixa cozinhar o suficiente 

e de seu pai porque ele cozinha demais. Com esse episódio é possível trabalhar os 

conteúdos sobre reações irreversíveis, processos endo e exotérmicos, ou seja, os 

conteúdos de termodinâmica. 

 Uma característica que precisamos dar destaque nos epísodios de Sid, o 

Cientista é a interdisciplinaridade que os episódios apresentam. O episódio “Sujo de 

Terra” engloba conteúdos sobre geografia, biologia e química, portanto a aplicação do 

desenho em sala de aula permitiria transitar por conteúdos que englobam as três 

disciplinas. No episódio em questão os amigos do Sid analisaram o solo, viram que 

existiam elementos diferentes, tais como minhocas, folhas, raízes e legumes. Depois 

discutiram como a terra é diferente e apresenta composição diversificada e, também, 

aprenderam a importância do solo para o ser humano. Usar o desenho como ferramenta 

pode fazer o ensino interdisciplinar possível. 

A análise de todos os episódios está mostrada na Tabela 3. Foram analisados 40 

episódios em termos de conteúdo apresentado pelos desenhos e a disciplina que poderia 

ser aplicado o episódio. 

 

Tabela 3: Conteúdos apresentados pelos episódios do desenho Sid, o Cientista. 

Episódio Conteúdo Disciplina 
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A ficha de adesivos  Fichas de dados, tais como gráficos, 

tabelas e 

Matemática, física, 

biologia 

Tatuzinhos  Lentes de aumento.  Física. 

Chega de Conchas  Estimativa.  Estatística Química, 

física, matemática e 

biologia 

O episódio da baleia  Unidades de medidas (padronizadas e 

não padronizadas)  

Física. 

Ferramentas 

supercientifícas  

Fichas de dados, Lentes de aumento, 

Estatística e Medições. 

Física e Química. 

Minha banana passada. Decomposição. Estatística, Química, 

física, matemática e 

biologia 

Meus sapatos estão 

encolhendo.  

Transformações. Física. 

Meus picolés. Mudança reversível.  Física e Química. 

A panqueca perfeita  Termoquímica.  Química. 

Chega de Mudanças. Transformações química e biológicas 

vinculadas a mudanças reversíveis.  

Química e biologia. 

A etiqueta que pinica. Sentido Tato. Biologia. 

Que cheiro é esse? Sentido Olfato.  Biologia e química. 

Os óculos da vovó.  Sentido da visão. Biologia e química. 

Que barulheira!  Sentido da audição e ondas sonoras.  Química, biologia e 

Física. 

Todos os sentidos Sentido tato e todos os sentidos. Química, biologia e 

física. 

Escovar os dentes. Importância da escovação dos dentes. Biologia. 

Eu quero bolo! Alimentos saudáveis. Biologia. 

O grande espirro. Germes e Higiene. Biologia. 

Quero ver Tv! Atividades Físicas. Educação Física. 

O dia saudável. Interação entre água e sabão para limpar 

as mãos;  

Escovar os dentes;  

Nutrientes alimentar; 

Exercícios físicos. 

Química, Educação 

física e biologia. 

A roda quebrada Rodas. Física. 

O Escorredor. Plano inclinado.  Física. 
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A incrível invenção de 

Sid  

Alavancas- maquinas simples.  Física 

Casa da arvore Polias ou Roldanas. Física. 

Inácio, o alpinista Alavancas, Rodas, plano inclinado e 

polias. 

Física. 

Bom cachorro! Comunicação animal. Química e biologia. 

Ninho de pássaro. Casas de animais.  Biologia. 

Sujo de Terra Composição do solo. Biologia, química e 

geografia. 

Não se esqueça das 

folhas! 

Botânica (Ecologia e Fotossíntese) Biologia. 

Clube dos Insetos.  Botânica e Entomologia. Biologia. 

Brincando na chuva Ciclo da chuva.  Química e biologia. 

Um dia de sol com o pai  Raios solares e o uso de protetor.  Química e Biologia. 

Festas de fim de ano Temperaturas.  Biologia, química e 

física. 

Foi o vento! Vento (massas de ar, brisa marítimas e 

frentes frias) 

Química. 

Sid, o homem do tempo. Ciclo da chuva, vento, temperaturas e 

raios solares.  

Química, biologia e 

física. 

Presente de dia das mães. Digestão dos alimentos.  Biologia e química. 

Sid musculoso. Miologia(músculos). Biologia e educação 

física. 

Os Pulmões de Sid. Pulmões. Biologia e química. 

Como o cachorro faz 

isso? 

Articulações e ossos.  Biologia e educação 

física. 

Isso é que é usar o 

cérebro  

Sistema nervoso. Biologia. 

Fonte: autores, 2021 

 

 Os dados da tabela 3 mostram que o desenho pode ser uma excelente ferramenta 

para praticar a interdisciplinaridade no ambiente escolar. 

 Um ponto importante a ser destacado é o fato de alguns episódios apresentarem 

explicações incompletas de como os fenômenos acontecem. No episódio “um dia de sol 

com pai” faz alusão apenas ao fato dos raios solares causarem queimaduras, porém 

muitos outros assuntos podem ser tratados usando esse episódio, cabendo ao professor 

uma mediação para que os alunos consigam construir o conhecimento. 

CONCLUSÃO 
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O processo de ensino aprendizagem se caracteriza como uma conjutura que deve 

analisar todo um contexto histórico e social para forma uma base de atuação sólida 

dentro da sociedade. O aluno contemporâneo produzido nesse modelo atual precisa não 

só ser dono de suas próprias convicções, mas sim também de um pensamento edificado 

sobre o poder de mudar e construir as próximas gerações conscientemente.  

Desse modo, existe a disciplina de ciência da natureza que estuda disciplinas de 

química, física, biologia e algumas vezes interdisplina com geografia e matemática, com 

um currículo composto pelo propósito de formar cidadões críticos sobre os fenômenos 

do cotidiano. O professor responsável por ensinar essa segmentação do sistema deve ser 

preparado para construir o conhecimento conjuntamente com os alunos, gerando 

discussões que torne o aprender baseado em reflexões participativas e ativas.  

Um método aflorado muito nos modelos educacionais ultimamente são as 

metodologias alternativas que utilizam diversas técnicas para motivar o envolvimento 

dos estudantes, retirando ou integrando práticas tradicionalistas que não sujeitam a 

intervenção dos agentes ao meio. Baseado nesse aspecto, as Tecnologias da Informação 

e Comunicação se porta dentro desse diferente molde da educação, introduzindo o aluno 

em dimensões tecnológicos. 

Permear por essa tendência permite o uso de filmes,vídeos e também desenho 

animado como é o caso estudado por esse trabalho, colocando dentro da sala de aula 

uma ferramenta audiovisual que facilita a transmissão do conhecimento fundamentado 

por uma ação mais atrativa, motivadora e inovadora com a intenção de ativar a 

participação do aluno no ensino. 
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CAPÍTULO 89 
 

APLICATIVOS PARA O ENSINO: UMA MANEIRA 
DIFERENTE DE ABORDAR A QUÍMICA 

 
Nicolas Souza Franco, Elaysa Gabriela de Oliveira, Pollyana Cristina 
Freitas Souza, Letícia Clementino dos Santos, Rafaela Zinerman Lopes, 
Kaysla Carolyne Siqueira Santana, Breno Melato Neri de Souza, Giselle 
Giovanna do Couto de Oliveira e Douglas Eduardo Soares Pereira 

 
RESUMO: O uso de aplicativos móveis pode se tornar um aliado dos 
professores no ensino de química, pois o uso de smartphones está cada vez 
mais aparecendo no dia a dia dos alunos. Portanto, o objetivo deste trabalho 
é apresentar alguns aplicativos móveis para smartphones compatíveis com 
os sistemas operacionais Android e IOS, que tenham usos potenciais no 
ensino temas relacionados a química, e analisá-los. Esses aplicativos foram 
pesquisados nas plataformas Google Play Store e App Store, foram 
encontrados um total de 34 modelos, todos gratuitos. Após análise, foram 
avaliados se podem ou não ser utilizados pelo professor para auxiliá-lo nas 
aulas de química, Os aplicativos foram selecionados em ambas as 
plataformas disponíveis no mercado para melhor atender as necessidades 
dos professores, pois os alunos usam ambas as plataformas, para fazer a 
pesquisa foram aplicados alguns filtros para realizar se uma busca mais 
efetiva como por exemplo “Química” “Equilíbrio Químico” “Laboratório 
Virtual”. “Sustentabilidade” “Meio ambiente”. Essas análises trazem 
vereditos que ajudam o ensino de química, os aplicativos melhoram muito o 
aprendizado, porém é interessante que o professor, ao utilizar algum desses 
aplicativos aqui mostrados, oriente o aluno no seu uso, sempre o associando 
a teoria para uma melhor contextualização dos fenômenos mostrados. 
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INTRODUÇÃO 

      Com a ocorrência da pandemia do COVID-19 (SARS-CoV-2), houve urgência no 

fechamento das escolas e instituições de ensino-aprendizagem em parâmetro global. 

Assim, forçando as mesmas a utilizarem outros meios para o ensino e recorrer a outras 

ferramentas pedagógicas, para se adaptar a situação ocorrente ou suspendê-las 

(CABRAL, 2020). 

      Devido tais acontecimentos, foi inevitável utilizar de Tecnologia de informação e 

comunicação (TIC), como meio adaptativo no lugar das aulas presenciais, onde houve 

diversos pontos negativos nessa mudança de emergência, como por exemplo: 

Inexperiência e a falta de preparação com o uso de TIC (tanto da parte dos docentes 

como dos discentes), falta de equipamentos apropriados, decaimento e dificuldade de 

absorção do conhecimento e dentre outros problemas (FERNANDES, 2021) 

     A partir de tais necessidades, recorreu-se a Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA). Ferramentas como softwares, aplicativos (com simuladores, jogos, atividades 

digitais, materiais didáticos, etc) e páginas na internet (VALENTE, et al, 2020). Nesse 

contexto, esses instrumentos tornaram-se recursos cruciais para compor as novas 

estratégias educacionais adotadas, no ensino de química os aplicativos podem facilitar o 

entendimento de conceitos que são abstratos. 

       A química é uma das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e está presente, 

desde um simples copo com água, até em uma Indústria, ou seja, ela influencia 

significativamente na vida de todas as pessoas. Dessa forma, ela é indispensável para a 

formação integral do aluno e para sua atuação como cidadão na sociedade, pois ela lhe 

proporcionará conhecimentos sobre a realidade em que ele está inserido e habilidade 

para superar os problemas da mesma. Segundo a Base Nacional Comum Curricular: 

 

“[..]Além disso, questões globais e locais com as quais a Ciência e a 

Tecnologia estão envolvidas – como desmatamento, mudanças climáticas, 

energia nuclear e uso de transgênicos na agricultura – já passaram a 

incorporar as preocupações de muitos brasileiros. Nesse contexto, a Ciência e 

a Tecnologia tendem a ser encaradas não somente como ferramentas capazes 

de solucionar problemas, tanto os dos indivíduos como os da sociedade, mas 

também como uma abertura para novas visões de mundo.”(BNCC, 2018). 
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       Entretanto, pelo fato da Química estudar as transformações da matéria, ela é uma disciplina 

experimental que exige muitos cálculos dos que a utilizam, nessa perspectiva, muitos docentes 

apresentam dificuldades ao ensinar os conteúdos aos seus alunos, sendo abstrato e difícil para a 

compreensão dos discentes, inclusive quando as aulas apresentam um modelo mais tradicional e 

sem contextualização. A disciplina adquire rótulos negativos e os alunos perdem a motivação 

pelo aprendizado. 

       Faz-se necessário que o docente procure e desenvolva uma didática que torne o ensino de 

química atrativo e prazeroso, principalmente nos dias atuais, em que os jovens possuem 

aparelhos tecnológicos que lhes oferecem qualquer informação em segundos. O professor, 

muitas vezes, compete com a tecnologia, mas ela pode tornar-se uma ferramenta no processo de 

ensino aprendizagem, seja em jogos, vídeos, entre outros, desde que os objetivos estejam 

ligados às habilidades que devem ser desenvolvidas. No ensino das Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, 

 

“Também é importante ressaltar que as diferentes habilidades relacionadas a esta 

competência podem ser desenvolvidas com o uso de dispositivos e aplicativos digitais, 

que facilitem e potencializem tanto análises e estimativas como a elaboração de 

representações, simulações e protótipos.”(BNCC, 2018.)   

 

        A tecnologia surge no mundo contemporâneo, como uma espécie de avanço que permeia e 

integra diversas áreas, mostrando a relevância do termo para formar significado ao poder 

exercido pelo homem. Desse modo, existe a tecnologia direcionada a equipamentos e a 

tecnologia correlacionada a retratar uma espécie de linguagem. Dentro dessa especificidade da 

linguagem compreende as TIC, abordando os requisitos de busca por metodologias que facilite 

a comunicação entre os sujeitos e ferramentas que auxilie a transmissão do conhecimento. 

Segundo Almeida (p. 71), “o uso da TIC com vistas à criação de uma rede de conhecimentos 

favorece a democratização do acesso à informação, a troca de informações e experiências, a 

compreensão crítica da realidade e o desenvolvimento humano, social, cultural e educacional”. 

      Essas TIC’s englobam ferramentas informáticas e de telecomunicação, tais como televisão, 

celular, internet, rádio, vídeo, podcast e entre outras. Permitindo visualizar imensas 

oportunidades de trabalhar tanto no sentido formal quanto no informal. Compreende então que 

esses termos evoluem rapidamente, visto que à todo momento são lançadas novas técnicas 

sofisticadas. Consequentemente, entende-se que para esses métodos apresentar lógica no 

processo de ensino aprendizagem deve ser inseridos e também incorporados no seguimento 

pedagógico-prático. No processo de ensino aprendizagem, o uso de dispositivos móveis com 

internet pode colaborar de diversas formas. Essa ferramenta disponibiliza o acesso de 

aplicativos com simuladores, jogos e atividades diferentes do usual no ensino tradicional, sua 
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inserção no ensino permite a ampliação da sala de aula e maior interação do estudante, uma vez 

que os mesmos já estão familiarizados (VIEIRA. et al, p. 126-127, 2019). No entanto, para que 

haja uma utilização eficaz e pedagógica dos aplicativos é necessário que o docente tenha 

conhecimento sobre a ferramenta, faça uma seleção criteriosa e tenha um planejamento didático 

para a integração dos dispositivos móveis. Desta forma, torna-se possível analisar as 

potencialidades e limitações do uso de aplicativos para o ensino de química (OLIVEIRA, p. 2, 

2016). 

 

“Dentre as principais potencialidades oferecidas pelos dispositivos móveis para o 

ensino e a aprendizagem destacam-se a ampliação e a facilidade do acesso aos 

materiais didáticos, à possibilidade de criação de comunidades para uma aprendizagem 

ativa, interativa e colaborativa e o intercâmbio multicultural proporcionado a partir da 

interconexão entre diferentes pessoas e culturas” (Neve & Melo, 2014, p. 3). 

 

      A partir de tais reflexões, percebe-se a relevância da integração da tecnologia na educação. 

No entanto, algumas considerações devem ser atribuídas: o uso didático, planejado e com 

objetivos claros para o uso de aplicativos no ensino de química e certificar-se de que todos 

estudantes tenham acesso aos dispositivos, proporcionando um ensino democrático e inclusivo. 

 

OBJETIVO 

 O objetivo principal deste trabalho está centrado em avaliar aplicativos gratuitos para 

celular para ser usado como ferramentas mediadoras no ensino de Química. 

 

METODOLOGIA 

 

    O levantamento os Aplicativos foi realizado nas plataformas do Google Play  Store,  que  

está  vinculada  ao  sistema  operacional Android.  E também na App Store, vinculada ao 

sistema operacional IOS. Ssegundo dados informados pela empresa de análise de dados Kantar 

(2017) 94% dos usuários de Smartphone usam Android e apenas 6% usam IOS, então nossa 

análise tem potencial de atender todos os nossos alunos. Na Tabela 1 é possível observar os 7 

aplicativos selecionados, no filtro “Química” foram pesquisados um total de 34, com  o 

conteúdo que aborda e o tamanho em megabyte (MB). 

 

    

        

   

    

   

Tabela  1  -  Aplicativos selecionados com indicação do conteúdo  "Química" e tamanho em MB

Aplicativo  Conteúdo  Tamanho

Ácidos, íons sais inorgânicos.  Apresenta formulas de ácidos Inorgânicos  7.0 MB
Possui interface 3D que mostra  Reações

Químicas

Plataforma com Diversos Conteúdos deKhan Academy
Lab. de Reações 51.8 MB

4.0 MB
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Química 

Substâncias Químicas  Jogo sobre Estruturas e fórmulas  5.2 MB 

Save the Earth  Jogo que instiga a Salvar o Meio Ambiente  233.6 MB 

Chemistry Quiz  Quis Sobre Química Geral   6.7 MB 

Ácidos Inorgânicos  

Ensina nomes e fórmulas de  ácidos 

inorgânicos  7.0 MB 

Fonte: Autores, 2021 

 

Na Tabela 2 é possível observar os 6 aplicativos selecionados, no filtro 

“Sustentabilidade”  foram pesquisados um total de 34, com  o conteúdo que aborda e o tamanho 

em megabyte (MB). 

Tabela 2 - Aplicativos selecionados com indicação do conteúdo "Sustentabilidade' e 

tamanho em MB 

 Aplicativo   Conteúdo    Tamanho 

Sustentabilizando  Ensina como reciclar e consumo de água 4.4 MB 

Quiz Amadora Sustentável Promover a temática Educação ambiental 4.5 MB 

Moeda verde  

Cultiva e ensina Hábitos 

Sustentáveis   8.0 MB 

Choné Sustentável  Sutentabilidade mundial e regional   4.3 MB 

Sustentabiliade  incentivar a sustentabilidade  4.9 MB 

Recicla Mais  Mostrar como o lixo deve ser utilizado 30 MB 

Fonte: Autores, 2021 

 

Na Tabela 3 é possível observar os 6 aplicativos selecionados, no filtro “Meio 

Ambiente”  foram pesquisados um total de 34, com  o conteúdo que aborda e o tamanho em 

megabyte (MB). 

 

Tabela 3 - Aplicativos selecionados com indicação do conteúdo "Meio Ambiente" e 

tamanho em MB 

 Aplicativo   Conteúdo    Tamanho 

Defensor da natureza  Conceitos de Concientização ambiental  36 MB 

Recicla-se   Ensina como recilar o lixo na sua cidade 40 MB 

Eco Warriors  Ensina e incentiva a coleta de lixo   100 MB 

O piquenique do 

Itamar  

Ensina Responsabilidade 

Ambiental   4.3 MB 

Soluciones   

Soluções Ecológicas para 

recilagem   8,4 MB 

Ecolândia: CS  Conceitos Básicos de Meio Ambiente  70 MB 

Desafio Ambiental  

Dados Poluição e qualidade da água em seu 

país 6,8M 

Fonte: Autores, 2021. 

 

  

  

Na  Tabela  4  é  possível  observar  os  7  aplicativos  selecionados,  no  filtro  “Meio

Ambiente”  foram  pesquisados  um  total  de  34,  com  o  conteúdo  que  aborda  e  o  tamanho  em
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megabyte (MB). 

 

Tabela 4 - Aplicativos selecionados com a indicação do conteúdo "Equilibrio Quimico" e 

tamanho MB 

 Aplicativo   Conteúdo    Tamanho 

Lab. De Misturas  Laboratório virtual de Separação de Misturas 37 MB 

Phasequilib   Ensina Processos de transferências de massa 81.5 MB 

Periodic Table Quis  Propriedades da Tabela Periódica   74.9 MB 

Quiz fórmulas químicas  Método para aprender fórmulas químicas 4.1 MB 

Balance Chemical Equation Equações e Substancias Químicas   79 MB 

Reações Químicas  Descreve as reações químicas.  10 MB 

Balanceamento  

descreve a resolução do balanceamento 

Químico. 1.1 MB 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Na Tabela 5 é possível observar os 7 aplicativos selecionados, no filtro “laboratório 

Virtual”  foram pesquisados um total de 34, com  o conteúdo que aborda e o tamanho em 

megabyte (MB). 

 

Tabela 5 - Aplicativos selecionados com a indicação do conteúdo "Laboratório Virtual" e 

tamanho em MB 

 Aplicativo   Conteúdo    Tamanho 

Átomos, Elementos e Moléculas Estados físicos da matéria  173,1 MB 

Formulia   Formulas Para uso em Laboratório   14 MB 

ChemEx 3D Lite  Ajuda a Aprender Química Laboratorial  28.2 MB 

BEAKER   Laboratório virtual com gráficos e tabelas 47 MB 

VIRTUAL LAB  Simulador Online de Experimentos  103 MB 

Science Animated  Laboratório virtual para ensino Fundamental 30 MB 

Química   A tabela periódica e a solubilidade da tabela. 15 MB 
Fonte: Autores, 2021 

 

      Quando pesquisado os termos “Química” “Sustentabilidade” “Meio Ambiente” “Equilíbrio 

Químico” “Laboratório Virtual” na barra de pesquisa da Play Store , dentre os resultados, 

apareciam sugestões de outras categorias do aplicativo como “Play Música”, “Play Filmes” e 

“Play  Livros”.  Logo, para fazer a pesquisa foram aplicados alguns filtros para realizar-se uma 

busca mais efetiva, como destacado na Figura 1 

 

Figura 1 - Filtros aplicados para a realização da pesquisa dos aplicativos no sistema Android 
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Fonte: Autores, 2021. 

 

Nesta imagem temos destacado a utilização da categoria educação para assim utilizamos 

os filtros dos assuntos relacionados a Química, buscando assim uma pesquisa mais efetiva.  O 

mesmo aconteceu com a pesquisa na App Store, onde o a categoria educação ajudou a fazer 

uma pesquisa mais eficiente no IOS que apresente menos aplicativos sobre os temas se for 

comparado ao android, como destacado na Figura 2.  

 

Figura 2: Filtros aplicados para a realização da pesquisa dos aplicativos IOS. 
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Fonte: Autores, 2021. 

 

     Outro ponto a ser destacado é que aplicativos como resumos de química, apostilas, etc. 

foram descartados porque esse tipo de conteúdo é de fácil acesso para os alunos, e o objetivo 

deste artigo é propor aplicações com fenômenos simulados e programa de informação de 

conteúdo química do ensino médio. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Esta parte do trabalho será feita em etapas por palavra chave usada ma busca, isso 

facilita a compreensão. 

 

APLICATIVOS FILTRO “QUÍMICA” 

 

Ácidos, íons sais Inorgânicos. 

    Trata-se de um aplicativo que auxilia a aprendizagem de nomes e formulas de ácidos 

inorgânicos, íons poliatômicos e seus sais. Desse modo, a metodologia do app é caracterizada 

em 3 níveis de dificuldades que o jogador pode escolher fácil, normal e difícil ou até mesmo 

todos os ácidos misturados. Nesses 3 níveis a configuração é a mesma, existindo cerca de 28, 

30 e 32 testes de acordo com cada nível, sendo que nesses testes tem o nome e jogador deve 

colocar a nomenclatura ou vice-versa. Em cada nível existe uma tabela que retrata quais 

compostos iram aparecer, permitindo a leitura antes de iniciar o jogo. 
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Lab. de Reações 

         Possui uma interface em 3D, e na simulação, ele fornece várias propriedades das reações e 

substâncias envolvidas no processo, podendo simular o processo de dissociação de íons com 

ácidos e álcalis, e dá uma definição microscópica de cada processo que pode ocorrer. Em 

resposta a esse fenômeno, o aplicativo fornece alguns indicadores de pH amplamente utilizados 

em laboratórios, bem como alterações de cor que ocorrem em ambientes ácidos e alcalinos, a 

utilização na graduação é evidente em momentos de pandemia por exemplo e é claro no ensino 

médio. Em sala de aula, o aplicativa pode ser mais atualizado em laboratórios menos equipados, 

e como mostra uma simulação é ótimo para uma pré aula para alunos do ensino fundamental, 

que tem facilidade com tecnologia e menos cuidado com vidraria por exemplo, a maneira 

correta dele ser usado é como base para a aula real que é mais explicativa, o conteúdo que 

aborta foi dito no primeiro paragrafo, que é propriedades das reações e substâncias envolvidas 

no processo, o método de abordagem é basicamente a simulação de reações químicas, a 

conteúdo teórico abordado é Fundamentos de Práticas laboratoriais, propriedades Gerais e 

Específicas da Matéria. Elementos, átomos e Moléculas, Substâncias, misturas e soluções. 

Soluções e Concentrações. 

 

Substâncias Químicas 

    O jogo é bem simples, mas pode ser trabalhado com os alunos auxiliando na associação e 

fixação das nomenclaturas, fórmulas e até estruturas de vários compostos orgânicos e 

inorgânicos. É de fácil jogabilidade. Em química analítica pode ser utilizado com a mesma 

finalidade de associar nome, fórmula e estrutura. 

 

 

          

 

 

 

Save the Earth

  Como o próprio nome diz este é um jogo com o intuito de salvar o planeta, um jogo com

seu  design  bem  interativo  do  mapa  mundi  de  estratégia  e  ecológico,  onde  o  jogo  o  informa  o

passo  inicia  sobre  como  resolver  cada  problema,  tem  como  maior  função  conscientizar  e

demonstrar um pouco de como as coisas andam ultimamente. Atinge bem sua função de educar,

podendo  ser  usado  em  aulas  sobre  meio  ambiente  tanto  na  matéria  de  química,  biologia,

história,  sociologia,  filosofia  e  geografia.  A  maior  finalidade  do  game  em  si,  é  realmente

divulgar  o  projeto  em  pró  da  proteção  aos  animais,  sendo  assim  abordando  um  assunto  de

Ecocentrismo, conscientização, meio ambiente. Ensinando com o auxilio de projetos a propor e

melhorar os problemas mundiais, com a ajuda mutua das nações e o incentivo em proteção do

meio  ambiente  em  geral,  animais,  água,  natureza  e  outros.  Podendo  ser  abordado  dentro  da

química  analítica  como  uso  da  pesquisa  quantitativa,  analisando  assim  o  foco  maior  dos

problemas podendo unir  esforços  em um ponto para resolver o problema  assim passando para

os próximos.
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Chemistry Quiz 

     É um aplicativo que permite que o usuário aprenda o conteúdo geral de química simples e 

interativo na forma de perguntas e tambem com um livro no final com assunto geral de 

química. Em sala de aula podeser aplicado juntamente aos conteúdos como forma de reforçar a 

matéria aplicada. Ao entrar no aplicativo o aluno terá as opções de perguntas. 

 

Khan Academy 

É um aplicativo lúdico, no qual conta com diversos cursos e dentre eles o curso de Química, 

que pode ser sobre Química geral ou Química orgânica. Por esse motivo, ele pode ser usado e 

aplicado em sala de aula com vários conteúdos do Ensino Médio. A forma na qual os cursos são 

ofertados conta com vídeos e atividades. 

 

Ácidos Inorgânicos 

    Nesse aplicativo, o jogador deve relacionar o nome ou fórmula molecular dos compostos 

inorgânicos apresentados. Ele possui categorias de “ácidos-teste”, “íons/sais”, "múltipla 

escolha”, “jogo de tempo” e “seis”. Na categoria “tempo”, há um limite de 60 segundo para 

responder o máximo de perguntas, e na categoria “seis”, existem apenas 6 opções para serem 

respondidas em cada rodada. Os compostos presentes no aplicativo podem ser vistos em uma 

opção chamada de tabela. Também é possível escolher a dificuldade do jogo, entre fácil, médio 

ou difícil. ○ Em uma aula de inorgânica, esse aplicativo pode ser utilizado para auxiliar na 

fixação dos compostos vistos na aula, associando nome e fórmula molecular dos compostos. 

Ele pode ser utilizado em conteúdos relacionados às reações ácido-base ou para aprendizagem 

de nomenclatura dos compostos. 

Na figura 3 está mostrado imagens de todos os aplicativos estudados quando a palavra de busca 

foi QUÍMICA. 

 

Figura 3: Imagens dos aplicativos. (a) 'Ácidos, íons sais Inorgânicos; (b) Lab de reações; (c) Substâncias Químicas, 

(d) Save the earth, (e) Chemistry Quiz, (f) Khan Academy e (g) Ácidos Inorgânicos. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 
                 

(f)                                                     (g) 

Fonte: Autores, 2021 
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APLICATIVOS FILTRO “SUSTENTABILIDADE”  

Sustentabilizando 

     Esse App ajuda a fiscalizar o consumo de água por atividades como lavar louças e roupas, 

escovar os dentes e tomar banho. Tendo que deixar claro o quanto de vazão cada material 

(torneira, chuveiro e entre outros) tem. Nesse sentido o consumo de energia segue quase o 

mesmo raciocínio, tendo que relatar a potência e cronometrar o tempo utilizado para calcular o 

valor em reais gasto, adquirindo uma contagem inicial e atual para descobrir fatura do consumo. 

Além disso nessa aba de energia trás curiosidades como “Forrar as prateleiras da geladeira 

dificulta a passagem de ar gastando mais energia”, ações para economizar do tipo “Troque as 

lâmpadas incandescentes por fluorescentes” e entre outras. 

 

Quiz Amadora Sustentável 

    Esse app tem ótima funcionalidade e um jogo muito divertido de se jogar por que instiga os 

conhecimentos dos alunos numa competição saudável em forma de Quiz e o tema é a 

sustentabilidade, dentro desse aspecto parasse ser limitado ao município de Amadora, porém as 

perguntas abordam a ecologia do mundo todo, é perfeito para o ensino fundamental e médio. Os 

conteúdos abordados nesse é basicamente é geografia ecológica e sustentável mundial e a 

informação eco sustentável da área estudada e do mundo, com perguntas fácies e objetivas para 

melhorar a informação do aluno ou usuário, o método de abordagem do aplicativo é educação 

ambiental e a interação online entra alunos permitindo a competição saudável entre eles, o 

conteúdo abordado é a dimensão teórico/Experimental. 

 

Choné Sustentável 

   . Esse jogo é muito interessante, abordando o conteúdo “sustentalidade”, podendo-se trabalhar 

com os alunos as questões do lixo, reciclagem, conscientização, projetos sustentáveis, 

preservação do meio ambiente, além de outros assuntos.  É de fácil jogabilidade e pode ser 

usado para abordar sustentabilidade de forma leve e lúdica. Pode-se utilizá-lo com os alunos em 

uma aula, por exemplo, para no final realizar uma mesa redonda e pedir para eles explicarem a 

finalidade do jogo e as estratégias de preservação ambiental utilizadas, como a construção de 

um catavento para a produção de energia eólica, entre outros. Além disso, poderia-se 

desenvolver uma “oficina”, semelhante a do jogo, com o intuito de tornar prática algumas 

estratégias criadas pelos próprios alunos, a fim de torná-los ativos no processo de 

conscientização. 

 

Moeda verde 

     É um aplicativo que tem como propósito incentivar a sustentabilidade, por meio de trocas 

realizadas no próprio aplicativo, ele comta com a parceria de empresas, porém esse aplicativo é 
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dedicado as regiões de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas essa ideia também foi realizada 

no município de Santo André (SP), por esse motivo, ao ser apresentado em sala de aula apenas 

como uma idealização de projetos a serem desenvolvidos na comunidade incentivando a 

sustentabilidade. 

 

Sustentabiliade 

   É um aplicativo que tem como propósito de incentivar a sustentabilidade, por meio de trocas 

realizadas no próprio aplicativo, ao ser apresentado em sala de aula apenas como uma 

idealização de projetos a serem desenvolvidos na comunidade incentivando a sustentabilidade. 

 

Recicla Mais 

    O jogo pode ser utilizado para complementar uma aula de reciclagem, pedindo para os alunos 

responderem as perguntas presentes no quiz. Ele poderá ser usado como meio de conscientizar 

as crianças sobre a necessidade de mudança de hábitos. Esse aplicativo também pode ser 

utilizado como ferramenta para memorizar a função de cada lata da coleta de lixo. 

 

Figura 4: Imagens dos aplicativos estudados usando o filtro SUSTENTBILIDADE. (a) 

Sustentabilizando; (b) Quiz Amadora Sustentável; (c) Choné Sustentável;, (d) Moeda Verde; (e) 

Sustentabilidade; (f) Recicla Mais. 

 

 

(a) 

 

(b) 
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(c)  

(d) 

 

(e) 
 

(f) 

Fonte: Autores, 2021. 

 

APLICATIVOS FILTRO “MEIO AMBIENTE” 

 

Defensor da natureza 

 

Trata-se de um jogo que soluciona problemas ambientais originários da falta de consciência 

humana. O jogo é muito interessante por abordar assuntos relacionados a coleta, descarte de 

resíduos sólidos e líquido, separação e preservação. Permitindo que o jogador escolha qual 

sequência seguir para resolver. o jogo ensina o jogador a sequência que deve seguir em cada 

tópico. O conteúdo apresentado por esse aplicativo pode ser ministrado dentro da sala de aula 

de acordo com a necessidade, podendo ser aplicado de diversas formas: • Levantamento de 

discussões sobre temas relacionados a preservação dos ambientes naturais e o combate à 

poluição; • Antecedente de um conteúdo que relacione assuntos de preservação do meio 

ambiente, instigando os alunos a pesquisar em livros, internet e/ou outro material.  
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Recicla-se 

      O assunto base do aplicativo é a reciclagem e organização da matéria em seus 

correspondentes, a maneira correta de usar esse aplicativo é mostrando aos alunos quais é a 

composição da matéria que está no seu dia-dia, com os elementos que ela possui para melhorar 

a divisão desses lixos recicláveis ou não recicláveis, o método do aplicativo é basicamente a 

demonstração visual e a equação de produtos do uso comum. 

 

Eco Warriors 

     Eco Warriors é um jogo educativo no qual busca ensinar e incentivar a coleta de lixo 

reciclável. Ele pode ser apresentado em sala de aula com o conteúdo que incentive a 

preservação da natureza, geralmente aplicados na semana do meio ambiente. Seus gráficos 

contam com uma diversidade de ecossistemas e a sua no desenvolvimento do jogo mostra o 

personagem coletando e descartando corretamente o lixo jogado na natureza. O jogo não está 

disponível em português. 

 

Soluciones 

Reciclagem seria a palavra bem explicativa para esta plataforma, que esta disponível no idioma 

Espanhol apenas, onde ajuda o utilizador a reciclar de diversas formas, dando soluções 

ecológicas tanto onde reciclar cada material como também mostrando localização no mapa, 

dando dicas de como reutilizar materiais recicláveis, notícias sobre ecologia e como reciclar em 

casa. 

 

O piquenique do Itamar 

        O jogo piquenique do Itamar (Figura 3) é bem informativo, de fácil jogabilidade e mostra a 

forma correta de realizar a coleta seletiva, além de conscientizar o jogador/aluno sobre a 

preservação do nosso meio ambiente, como o parque fictício do jogo. Pode ser utilizado para 

abordar conteúdos como meio ambiente, preservação da natureza, reciclagem e 

sustentabilidade. Poderia-se utilizar o jogo antes ou depois de uma aula sobre reciclagem, e 

trabalhar com os alunos a coleta seletiva do lixo, instigando-os a desenvolver estratégias para 

reutilização do lixo possivelmente coletado. Além disso, algumas informações do jogo para 

desenvolver pesquisas, como: “Quais os impactos do lixo não reciclado?” ou “reciclando o lixo 

de forma correta, como isso influencia na minha realidade?”, etc. A segunda pergunta é baseada 

em uma informação do jogo que traz: “A energia economizada com a reciclagem de 1 lata de 

alumínio é suficiente para assistir TV por 3 horas”, então, levaria o seguinte questionamento “o 

que mais se pode fazer?''. O intuito seria a conscientização dos alunos, tornando-os indivíduos 

ativos na preservação do meio ambiente. 
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Ecolândia: CS 

É um jogo educativo no qual busca ensinar e incentivar a coleta de lixo reciclável. Ele é um 

aplicativo simples, mas que da para entender o básico do meio ambiente pode ser apresentado 

em sala de aula com o conteúdo que incentive a preservação da natureza, geralmente aplicados 

na semana do meio ambiente. É um jogo voltado ao público infantil. 

 

Desafio Ambiental 

       O aplicativo pode ser utilizado em sala de aula como um desafio entre os alunos. Cada 

aluno realizará alguns desafios durante alguns dias. Ao finalizar, cada estudante relatará o que 

realizou e quais foram seus impactos no meio ambiente. Pode-se relacionar, por exemplo, os 

gases liberados com a química, explicando quimicamente como eles afetam o planeta. 

Na figura 5 está mostrado imagens de todos os aplicativos estudados quando a palavra 

de busca foi MEIO AMBIENTE. 

 
Figura 5: (a) Defensor da Naureza; (b) Recicla-se; (c) Eco Warriors; (d) Soliciones; (e) O piquenique de 

Itamar; (f) Ecolândia CS e (g) Desafio ambiental. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1471



 

(c) 
 

(d) 

 

(e) 
 

(f) 

 

(g) 

Fonte: Autoes, 2021. 
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APLICATIVOS COM O FILTRO “EQUILIBRIO QUIMICO”  

Lab. De Misturas 

Trata-se de um aplicativo que ensina separação de misturas heterogêneas, apresentando 

misturas com moldes tridimensionais dos instrumentos. Todos os experimentos são somente 

visuais, não tendo como alguém manusear os instrumentos para tais ocorrerem. Os 

experimentos existentes são decantação, centrifugação, filtragem simples, filtração a vácuo, 

levigação e ventilação. Além disso, caso deseje o aplicativo permite a gravação dos 

experimentos e a possibilidade de salvar para utilizar como aula posteriormente. 

 

Phasequilib 

 

   Podemos trabalhar processos de transferência de massa, ele é basicamente um guia para 

exercícios práticos no laboratório de processos e aparelhos para processamento de equilíbrio 

químico, De acordo com o conteúdo abordado nesse aplicativo e com todas as Características 

descritas, acredita-se ser útil para alunos de ensino médio e graduação. Esse aplicativo pode ser 

usado para demostrar virtualmente o processo de transferência de massa, e de condução elétrica 

em alguns sólidos ou líquidos, o conteúdo abordado é equilíbrio químico, o método de 

abordagem do aplicativo é a demonstração visual de um processo químico, isso ajuda a alunos 

que precisam visualizar muitas vezes um processo para aprender, os conteúdos abordados são: 

Estequiometria das reações e reagentes limitantes. Equilíbrios físicos e químicos. Ácidos e 

bases. Equilíbrios em água. 

 

Periodic Table Quiz 

       É um aplicativo lúdico que permite que o usuário aprenda as propriedades da tabela 

periódica de uma maneira simples e interativa na forma de perguntas. Em sala de aula pode ser 

aplicado juntamente aos conteúdos relacionados a tabela periódica como forma de reforçar a 

matéria aplicada. 

 

 

       

 

 

 

 

Quiz fórmulas químicas

  É um aplicativo que permite que o usuário aprenda o conteúdo geral de química simples e

interativo  na  forma  de  perguntas  e  tambem  com  um  livro  no  final  com  assunto  geral  de

química. Em sala de aula podeser aplicado juntamente aos conteúdos como forma de reforçar a

matéria aplicada.

r

Balance Chemical Equation

Sua  função  é  o  equilíbrio  químico,  um  aplicativo  simples  porem  pratico  de  balanceamento  de
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equações químicas, um forma de usa-lo em sala de aula é no auxilio do aluno para confirmar se 

o balanceamento foi feito corretamente, pode ser abordados os seguintes conteúdos ao utilizar 

este aplicativo: equilíbrio químico, reações químicas, elementos e suas propriedades. Mesmo 

sendo de uso próprio para o equilíbrio químico, pode ser feito a interdisciplinaridade. 

r 

Reações Químicas 

É um aplicativo que permite que o usuário aprenda o conteúdo geral de química simples e 

interativo na forma de artigos e livros com assunto geral de química. Em sala de aula podeser 

aplicado juntamente aos conteúdos como forma de reforçar a matéria aplicada. 

 

Balanceamento 

    O aplicativo consiste em balancear equações. Conforme a pessoa digita a equação química, 

ele avaliará se está correto ou não. Na parte superior do aplicativo, aparecem algumas 

informações de como preencher a caixa de texto. O aplicativo pode ser utilizado em conteúdos 

como estequiometria ou equilíbrio químico, para verificação do balanceamento. Dessa forma, 

pode auxiliar os alunos a memorizar algumas reações.  

 

Figura 6: Imagens dos aplicativos usando a palavra chave EQUILÍBRIO QUÍMICO. (a) Lab de Misturas, (b) 

Phasequilib, (c) Periodic Table Quiz, (d) Quiz fórmulas químicas, (e) Balance Chemical Equation, (f) Reações 

Químicas e (g) Balanceamento 

r 

 

(a) 
 

(b) 
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(c)  

(d) 

 

(e) 
 

(f) 

 

(g) 

Fonte: Autores, 2021. 

APLICATIVOS FILTRO “LABORATÓRIO QUÍMICA VIRTUAL”  

 

Átomos, Elementos e Moléculas.  

 

         

  Nesse  aplicartivo  o  assunto  principal  é  as  mudanças  na  matéria  e  no  estado  físico,

aplicativo  permite  que  o  aluno  visualize  vários  fenômenos  sobre  o  conteúdo,  uma  descrição

detalhada  do  evento  antecipado  e  a  possibilidade  de  navegação  tridimensional  por  meio  de

cenas  simuladas,  o  ensino  médio  é  grande  beneficiário  desse  aplicativo,  e  também  os

mestrandos em química industrial. Existem diversas formas de usar esse aplicativo em sala de

aula,  uma  delas  é  na  demonstração  dos  modelos  atômicos,  visualização  de  moléculas  e
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elementos químicos, deixando a química geral mais interativo e dinâmico, o conteúdo base 

abordado é as mudanças na matéria e no estado físico como dito acima, o método de abordagem 

do aplicativo é visualização dos fenômenos químicos, esse aplicativo tem foco em grande parte 

dos conteúdos da química analítica, que são: Propriedades Gerais e Específicas da Matéria. 

Elementos, átomos e Moléculas. Tabela Periódica e Propriedades Periódicas. Ligações 

químicas. Fórmulas químicas. Forma e estrutura das moléculas. 

 

Formulia 

    Tendo como principal objetivo fornecer uma coleção de formulas, constantes universais, 

conversão de unidade, tabela periódica, alfabeto grego e prefixos de potencias. O app é 

considerado excelente por trazer em sua configuração a abordagem de ferramentas que auxilia 

até em cálculos estequiométricos com ilustração das reações e as formulas que compõe o 

conteúdo. Com isso esse aplicativo permite com avanços que estudantes acesse a qualquer 

momento, pois ultimamente as pessoas estão conectadas a instrumentos tecnologias. Em analise 

os comentários são satisfatórios com aproximadamente 4,8 estrelas de aprovação. Assim muitas 

pessoas relatam que tudo é muito explicito nesse aplicativo, porem algumas pessoas 

comentaram que ainda devem aperfeiçoar com novas formulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEAKER

Esse jogo é muito interessante para o professor que não pode utilizar um laboratório, já que o

intuito dele é simular as reações que podem  ser feitas em um béquer. Ele é de fácil jogabilidade

e super prático, podendo "tapar" o béquer e virá-lo, como se estivesse com a vidraria na mão.

Um exemplo de atividade seria o teste de chama (Figura 29), já que o aplicativo mostra  à cor  da

chama que um determinado composto libera ao ser aquecido, utilizado a chama  produzida pelo

dedo do jogador. Claro que não é o mesmo que estar em laboratório real, mas ajuda muito para

a compreensão e visualização dos alunos, já esses conteúdos podem se  tornar abstratos em sala

de  aula.  Pode-se  utilizar  uma  aula  só  para  a  realização  desses  experimentos.  Em  química

analítica,  este  aplicativo  poderia  ser  utilizado  em  alguns  conteúdos,  como  solubilidade  de

substâncias,  identificação  de  ácidos  e  bases,  etc.  Algumas  reações  não  ficam  muito  claras,

sendo necessário utilizar o  solvente e o soluto correto para cada finalidade.  Possui também uma

ChemEx 3D Lite

Este aplicativo de química ajuda a aprender química de uma maneira mais inteligente, seja você

estudante, professor,  professor, químico ou engenheiro,  conta  com uma simulação laboratorial

3D e na versão gratuita, que contém apenas a tabela periódica, porém  a maneira na qual a  tabela

periódica  é  apresentada  contém  diversas  informações  do  dos  átomos  e  o  modelo  3D  de  cada

átomo.
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quantidade limitada de substâncias, sendo a maioria, inorgânica. 

 

VIRTUAL LAB: Creating a Buffer Solution 

    Um laboratório virtual de soluções, disponível nos idiomas: English, Español e Italiano. Este 

simulador pode muito bem ser utilizado para as matérias de práticas no EAD ou ensino remoto, 

também sendo um meio de prática por falta de materiais ou equipamentos. Este simulador 

aborda transformações da matéria, soluções, reações e outros conteúdos envolvidos no uso de 

laboratórios. Muito prático e autoexplicativo, onde se tem para uso soluções, vidrarias e 

ferramentas. Como Exemplos: Ácido acético, Hidróxido de sódio, Erlenmeyer, Pipetas, Balança 

e Bico de Bunsen. Pelo fato do simulador minuciosamente informar todo o procedimento etapa 

por etapa de cada processo das soluções pode ser usado como uma forma. 

 

Science animated 

   É um aplicativo de laboratório virtual nele tem vários experimentos voltados para o público 

de ensino fundamental. Se não puder usar o laboratório do colégio usa o laboratório virtual 

prático e rápido e também pode ser usado fora da aula para aperfeiçoar conhecimento. 

 

Química 

O aplicativo consiste em fornecer informações sobre a química, como solubilidade de 

substâncias, massa molar, a tabela periódica, encontrar reações químicas possíveis com 

determinado composto, eletronegatividade, peso molecular e série de reatividade. Para 

encontrar as reações, solubilidade e massa molar, basta colocar a fórmula do composto. ○ Esse 

aplicativo é uma boa ferramenta para ser utilizado em aulas sobre reações químicas, como meio 

de verificar se determinada reação pode ou não acontecer, por exemplo. Ou como alternativa de 

revisar informações presentes na tabela periódica, e ainda, utilizada para auxiliar em aulas de 

estequiometria para a obtenção de informações.  

 

Figura 6: Aplicativos usando a palavra chave LABORATÓRIO QUÍMICA VIRTUAL. (a) Átomos, Elementos e 

Moléculas, (b) Formulia; (c) ChemEx 3D Lite; (d) BEAKER; (e) VIRTUAL LAB: Creating a Buffer Solution; (f) 

Science animated e (g) Química 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

                
(e)                                                 (f) 

 

(g) 

Fonte: Autores, 2021 
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CONCLUSÃO 

 

   Essa análise traz vereditos que ajudam o ensino de química, os aplicativos melhoram muito o 

aprendizado, porém é interessante que o professor, ao utilizar algum desses aplicativos aqui 

mostrados, oriente o aluno no seu uso, sempre o associando a teoria para uma melhor 

contextualização dos fenômenos mostrados. 

   A maioria das aplicações com tópicos de química envolve cálculos de concentração, cálculos 

de concentração molar, reações de equilíbrio, etc. Esses conteúdos são muito importantes para 

alunos do ensino médio, mas o aplicativo que resolve esses conteúdos acabará por realizar 

tarefas para os alunos, o que não está de acordo com o objetivo desta analise, que é propor um 

aplicativo móvel que pode ajudar os alunos a visualizar o fenômeno se não puder usar 

experimentos reais. Por fim, os aplicativos mostraram um grande potencial para uso em sala de 

aula.  
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CAPÍTULO 90 
 

POLÍTICAS DE MEMÓRIA: ESTABELECENDO AS 
BASES PARA A DISCUSSÃO DA MEMÓRIA DA 
DITADURA NO BRASIL 

 
Filipe Botelho Soares Dutra Fernandes 

 
RESUMO: Parte integrante do projeto de dissertação da pesquisa de 
mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da 
Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, o presente trabalho visa mostrar 
qual foi o caminho teórico traçado pelo autor no intuito de discutir as políticas 
de memória da ditadura que estiveram em vigência no Brasil desde 1995, a 
partir da promulgação da Lei 9.140, popularmente conhecida como Lei de 
Mortos e Desaparecidos, até 2016 quando, a partir do processo de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, verificou-se uma ruptura com o 
que vinha sendo praticado até então. Assim, o objetivo do presente trabalho 
é demonstrar o arcabouço teórico existente por trás das discussões da 
memória do período ditatorial, quais são os termos e conceitos que dão base 
para que tais discussões sejam levadas a cabo, tendo a Lei de Anistia como 
pano de fundo para o desenvolvimento de uma política que visa encobrir e 
deixar no passado as violações de direitos humanos cometidas pelo aparato 
repressor do Estado Brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 

Ainda em desenvolvimento, este trabalho visa apresentar qual foi o ponto de partida do 

qual valeu-se o autor para iniciar sua dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação 

em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, versando sobre as mudanças 

verificadas nas políticas de memória sobre a ditadura militar no Brasil, ocorridas a partir do ano 

de 2016.  

Entendendo o ano de 2016 como um marco de ruptura com o que até então vinha sendo 

praticado no campo das políticas de memória no Brasil, para compreender as mudanças que 

ocorreram, primeiro, faz-se necessário estabelecer como o Estado Brasileiro lidou com as 

memórias da ditadura até então. Para tanto, antes, é necessário conceituar o termo políticas de 

memória, bem como os demais conceitos paralelos que a ele se atrelam, de modo a entender 

como eles se relacionam com a ideia de uma reparação histórica para com as vítimas da 

ditadura. Assim sendo, é possível analisar como o Estado Brasileiro colocou em prática suas 

políticas de memória, tendo como pano de fundo um arranjo político que, amparado pela Lei 

de Anistia, gerou um manto de esquecimento (BAUER, 2012) que encobriu violações de 

direitos humanos e permitiu a impunidade de muitos crimes que foram cometidos pelo aparato 

repressor do Estado (BAUER, 2012; CAMARGO, 2017).  

 

METODOLOGIA 

O renomado historiador francês Lucien Febvre estabeleceu que, para lidar com histórias 

e suas narrativas, faz-se necessário primeiro “estabelecer os factos e depois tratá-los” 

(FEBVRE, 1986, p. 19). Uma vez que a proposta do projeto de dissertação é analisar o momento 

de ruptura com o que vinha sendo posto em prática, verificado após a saída da presidente Dilma 

Rousseff do Palácio do Planalto, e a consequente chegada ao poder de Michel Temer, faz-se 

necessário estabelecer como foram postas em prática, pelo Estado Brasileiro, as políticas de 

memória, desde 1995, a partir da Lei de Mortos e Desaparecidos, até 2016, quando se verifica 

a ruptura na forma como o país lida com o assunto.  

Assim sendo, a pesquisa configura-se como essencialmente qualitativa, uma vez que, 

de acordo com Minayo (2007), este tipo de metodologia responde questões muito particulares, 

preocupando-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado, de modo que trabalha 

com significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes que correspondem a um 

espaço mais profundo de relações, processos e fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. Há de se considerar ainda que, quando pensamos em uma 

pesquisa qualitativa, que aborda uma realidade que não pode ser quantificada, a colocação de 
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Minayo parece se enquadrar muito bem para pensar as vítimas da ditadura, que também não 

podem ser quantificadas, face seu elevado número1.  

Tendo delimitado como objeto de pesquisa as políticas de memória relativas ao período 

militar, que foram colocadas em prática no Brasil, faz-se necessário, em um primeiro momento, 

conceituar o termo políticas de memória, que em linhas gerais, pode ser definido como políticas 

públicas que demandam por verdade memória e justiça. Juan Mario Solís Delgadillo entende 

que estas políticas traduzem-se em políticas públicas por serem um problema que requer a 

atenção dos governos (SOLÍS DELGADILLO, 2011); para Caroline Bauer, elas combinam três 

elementos para que sejam efetivas: um objetivo que justifique sua implementação; um programa 

que defina suas atividades; e instrumentos que garantam a execução deste programa (BAUER, 

2011).  

Assim sendo, como trata-se de um trabalho essencialmente teórico e sem partes práticas 

para o desenvolvimento das discussões, em um primeiro momento foi feita a definição do termo 

políticas de memória, seguida das definições dos conceitos que o permeiam, sendo estes o de 

justiça de transição, dever de memória, memória coletiva e memória hegemônica, a fim de 

tecer o arcabouço teórico que permeia as discussões e pesquisas da temática em questão.  

 

DISCUSSÃO 

 

Para muitas pessoas, entender a História pode ser encarado como algo cansativo; já 

outras, questionam a utilidade de estudar-se o passado. Ao pensar no assunto, Nietzch definiu 

como a-histórica a arte e a força de se poder esquecer e, com isso, inserir-se em um horizonte 

limitado (NIETZSCHE, 2003), por vontade própria. Nesse sentido, tendo em mente que atos 

de lembrar e esquecer fazem parte do cotidiano do ser humano (GALLO, 2020), o período da 

ditadura no Brasil parece estar tornando-se a-histórico para uma parte da população, face à 

relativização que se tem feito, como ao negacionismo que tem se instaurado no país nas mais 

variadas áreas.  

Segundo Caldeira Neto, o termo negacionismo surge de uma tentativa intolerante de se 

negar a memória da Segunda Guerra Mundial (CALDEIRA NETO, 2009). De acordo com o 

 
1 A Comissão Nacional da Verdade – CNV apresentou, em seu relatório final, em 2014, o número de 434 mortos 

pela ditadura em território nacional durante as duas décadas em que os militares estiveram no comando do país. 

Todavia este número é muito baixo e sabe-se que a quantidade de vítimas é quase impossível de se mensurar; isso 

considerando-se apenas as vítimas diretas, sem incluir na contagem as indiretas, como familiares e amigos dos 

mortos e desaparecidos. A exemplo de comparação, na Argentina, país que viveu uma ditadura nos mesmo moldes 

da brasileira, estima-se que o número de mortes e desaparecimentos seja algo em torno de 30 mil (BAUER, 2011); 

assim, o número real de vítimas brasileiras não pode ser abaixo de 500.  
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autor, o termo  

 

[...] não surge propriamente dito com o discurso de negação completa do Holocausto. 

Em um primeiro momento, o que ocorre é uma redução do número de vítimas, para 

uma conseguinte relativização do caráter nefasto do Holocausto para, daí sim, a defesa 

da ideia da inexistência das câmaras de gás, do uso de Zyklon-B ou mesmo do 

programa de eliminação de “indesejáveis” ao nazismo (CALDEIRA NETO, 2009, p. 

1108).  

 

No caso brasileiro, ainda que algumas figuras públicas o façam cotidianamente, a 

internet se tornou um dos principais ambientes para a disseminação de ideias embasadas em um 

“revisionismo da extrema direita em sua luta contra a memória crítica, hegemônica e legitimada 

socialmente sobre o regime militar” (NAPOLITANO, 2015, p. 16). Esta situação vê-se 

refletida, nos últimos tempos, em pesquisas do Instituto Datafolha que mediram a opinião dos 

brasileiros sobre a democracia.  

Ainda que em pesquisas do tipo o conceito de democracia seja algo não tão fluido, 

uma vez que a visão que determinada pessoa tem sobre a democracia pode divergir da visão de 

outrem, as pesquisas aqui em questão se tornam relevantes em razão de uma série de ataques 

que instituições brasileiras, e a própria democracia, e aqui nos referimos à sua expressão 

máxima por meio do voto e das eleições, têm sofrido nos últimos tempos. Muitos destes ataques 

são proferidos pelo próprio Presidente da República, que é conhecido por suas “recorrentes 

presenças em manifestações de natureza antidemocrática, pedindo o fechamento do Congresso 

Nacional e do Superior Tribunal Federal” (SOUZA, 2021, p. 218).  

Outrossim, sem entrar no mérito da situação acima e, deixando de lado questões 

relativas à forma como a democracia é vista por diferentes indivíduos, não se pode negar que 

pesquisas de opinião dão à população a oportunidade de se expressar (ECHEGARAY, 2001), 

transformando esta expressão em números.  

Assim sendo, em dezembro de 2019, o Datafolha apurou que 12% da população era 

favorável à ditadura e que para 22%, o tipo de regime não importava. O instituto apurou ainda 

que, para 46% dos entrevistados, o Brasil tinha chances de voltar a ser uma ditadura. Embora 

os números tenham melhorado um pouco em pesquisas mais recentes, o levantamento de 

dezembro de 2019 é importante de ser trazido aqui, em razão de ter sido realizado ao final do 

primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro, demonstrando que considerável parcela 

da população referendava seus discursos e suas práticas. Assim, a relativização e o 

negacionismo que se instauraram no país podem ser verificados também pela forma como o 

Estado Brasileiro vem conduzindo suas políticas de memória da ditadura nos últimos tempos, 
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demonstrando que, na atual situação do país, faz-se presente a falta e a consequente 

necessidade, de tais políticas (ENGELKE; SANTOS, 2020).  

Entretanto, para poder tratar das políticas de memória que aqui foram desenvolvidas, 

faz-se necessário tecer algumas considerações no campo das teorias que lidam com o assunto, 

de modo a entender como as políticas de memória se atrelam a uma ideia de reparação histórica. 

Assim, podemos analisar a forma como se construiu a memória da ditadura, desde 1979, 

enquanto o Brasil ainda vivia a ditadura, tendo como pano de fundo um arranjo político que, 

anos depois, viria a favorecer o desenvolvimento de um negacionismo do período 

(CAMARGO, 2017), ainda que a utilização do termo negacionismo, para o assunto em questão, 

seja um fenômeno recente, que passou a ganhar maior destaque a partir de 2018, com a eleição 

de Jair Bolsonaro para a Presidência da República (SILVA, 2020).  

Em relação ao conceito de políticas de memória, embora ele seja um tanto recente, 

assim como o passado ao qual ele remete, na prática, medidas começaram a ser formuladas já 

na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, em decorrência das atrocidades 

cometidas pelo regime nazista (FRANCO; LEVÍN, 2007). Segundo Caroline Bauer, a ideia de 

políticas de memória surge em meados do século XX como uma possibilidade de se reconhecer 

e reparar episódios traumáticos do passado, como as ditaduras, genocídios, guerras e violações 

de direitos humanos (BAUER, 2021). Sendo estes exemplos, atos e ações que compuseram um 

passado traumático das sociedades, são temas dolorosos que, para muitos, ainda representam 

uma ferida aberta, uma vez que vítimas desse passado recente ainda se encontram vivas; assim, 

remexer neste passado pode gerar dor para quem o vivenciou ou foi por ele afetado.  

Marina Franco e Florencia Levín definem o passado recente como  

 

[...] un pasado abierto, de algún modo inconcluso, cuyos efectos en los procesos 

individuales y colectivos se extienden hacia nosotros y se nos vuelven presentes. De 

un pasado que irrumpe imponiendo preguntas, grietas, duelos. De un pasado que, de 

un modo peculiar y característico, entreteje las tramas de lo público con lo más íntimo, 

lo más privado y lo más propio de cada experiencia. De un pasado que, a diferencia 

de otros pasados, no está hecho sólo de representaciones y discursos socialmente 

construidos y transmitidos, sino que, además, está alimentado de vivencias y 

recuerdos personales, rememorados en primera persona. Se trata, en suma, de un 

pasado "actual" o, más bien, de un pasado en permanente proceso de "actualización" 

y que, por tanto, interviene en las proyecciones a futuro elaboradas por sujetos y 

comunidades (FRANCO; LEVÍN, 2007, p. 1).  

 

Para melhor esclarecer, tomemos como exemplo um sobrevivente das torturas da 

ditadura. Ele foi torturado em determinado momento do passado; assim, é visto como integrante 

do período da história em que ocorreu sua tortura, uma vez que o vivenciou. Todavia, as marcas 

de suas experiências no período em questão, estão não apenas em seu corpo, mas em sua 
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memória; elas o acompanharão durante toda a sua vida, fazendo parte de seu presente. Nesse 

sentido, de acordo com Bauer, “é preciso lembrar que o passado é continuamente reconstruído 

e ressignificado de acordo com as preocupações do presente” (BAUER, 2021, p. 14).  

Cabe aqui lembrar a célebre ideia de Lucien Febvre de que a História é filha de seu 

tempo (FEBVRE, 2009); deste modo, é a partir do presente que se constrói uma ideia de 

passado. Assim sendo, temos que ter em mente que a construção deste passado recente 

relaciona-se também ao ambiente, às características e às experiências dos atores deste passado; 

como proposto por Halbwachs, uma memória está relacionada ao grupo social que a detém 

(HALBWACHS, 2013). Nesse sentido, Veronese e Lacerda dizem que  

 
O sujeito é produzido na intersecção com a cultura e, assim sendo, seu tempo será o 

presente, possibilitando a luta por uma ordem social pautada a um tempo pela 

diferença e pela singularidade, no reconhecimento das múltiplas realidades existentes 

no social. Há um sujeito a ser produzido por cada indivíduo e isso abre um amplo 

leque de possibilidades de mudança social que, em última instância, reaviva a 

esperança no presente e no futuro (VERONESE; LACERDA, 2011, p. 425).  

 

Tendo em mente que o passado recente e sua memória se atrelam às características e 

experiências de seus atores, as políticas de memória ao versarem sobre temas relacionados a 

este passado, podem ser encaradas como fenômeno político, social e cultural, também 

vinculados à maneira como as sociedades se relacionam com seu passado e com a passagem do 

tempo (BAUER, 2021), sendo importante ter em mente que, “as formas de nos relacionarmos 

com o passado mudam de acordo com os contextos culturais e histórico” (BAUER, 2021, p. 

15).  

Bauer diz ainda que a experiência do tempo é algo cultural (BAUER, 2021). Tendo 

esta ideia em mente, é possível chegarmos à conclusão de que as políticas de memória, ao serem 

colocadas em prática pelo Estado, carregam traços dos governos que as estabelecem e são 

pautadas pelas demandas do momento de sua implementação.  

Sendo assim, podemos dizer que políticas de memória são práticas de Estado que 

podem ser classificadas como a forma com a qual os governos lidam com a memória. Para Juan 

Mario Solís Delgadillo, em razão da memória ser um problema que requer atenção de governos, 

ela traduz-se em políticas públicas (SOLÍS DELGADILLO, 2011).  

Enquanto políticas públicas, as políticas de memória são formuladas pelo Estado; 

todavia, sua demanda “pode ser proveniente das lutas de atores sociais ou organizações da 

sociedade civil” (BAUER, 2021, p. 15) pois, embora o Estado seja um importante ator no 

estabelecimento de memórias, existem outros sujeitos envolvidos na seleção destas memórias 

(BAUER, 2021). Corroborando com esta ideia, Napolitano diz que  
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Movimentos sociais e culturais, ligados ou não a instituições mais amplas (como a 

Igreja Católica ou a partidos políticos) são particularmente importantes na construção 

de uma memória identitária militante. Inclua-se aqui, os movimentos pelos direitos 

humanos, importantes atores sociais na construção da memória sobre as ditaduras 

latino-americanas (NAPOLITANO, 2015, p. 16).  

 

No caso brasileiro, esta situação fica bastante evidente quando se pensa no papel que 

a sociedade civil exerceu no enfrentamento da ditadura, na pressão pela anistia e no 

estabelecimento de grupos de vítimas e familiares que tiveram papel fundamental na luta para 

que o Estado reconhecesse os abusos e violações de direitos humanos que foram praticados por 

seu aparato repressor.  

Temos então que, uma política pública de memória pode ser definida como  

 

[...] uma ação deliberada de governos, em parceria com outros atores ou não, para a 

gestão da memória social, ou seja, para criar, preservar, transmitir um relato sobre 

determinado passado, considerado particularmente importante ou significativo e, a 

partir desse relato, empreender medidas concretas de reparação (BAUER, 2021, p. 

14).  

 

Ainda segundo Caroline Bauer, a formação de uma política de memória se dá a partir 

da combinação de três elementos, sendo estes:  

 

[...] um objetivo, que pode ser a razão que justifique sua implementação, explicitando 

os interesses em preservar certos valores democráticos, éticos e morais; um programa, 

que defina as atividades destinadas a preservar e difundir determinadas informações 

sobre o período das ditaduras, constituindo determinado patrimônio para as gerações 

futuras; e, por fim, instrumentos que garantam a execução desse programa (BAUER, 

2011, p. 214).  
 

E ao tratar dos objetivos das políticas de memória, Bauer diz que  

 

Um dos principais objetivos de uma política de memória é o reconhecimento de uma 

determinada situação, por exemplo, a existência de um genocídio, de uma política 

discriminatória, de uma situação de violência e violação de direitos humanos etc. com 

esse reconhecimento, criam-se condições para a “desprivatização de memórias”, ou 

seja, aquelas memórias que permaneceram no âmbito privado (VINYES, 2009), 

subterrâneas (POLLAK, 1992), sem legitimidade, podem ocupar o espaço público, 

permitindo aos sujeitos a incorporação dessas experiências e sua existência, através 

da fala. A partir da desprivatização de memórias, abre-se oportunidade para a 

elaboração coletiva dos traumas e, por consequência a superação do passado. Por isso 

falamos que as políticas de memória possuem uma dimensão reparatória (BAUER, 

2021, p. 18).  

 

Nesse sentido, Carlos Gallo diz que as políticas de memória “se referem às instituições 

políticas sendo responsáveis por dirimir conflitos relacionados a um período histórico 
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determinado” (GALLO, 2020, p. 169). Todavia, não devemos cair na visão reducionista de que 

tais políticas são espécie de revanchismo e reduzi-las à reparação pecuniária, como se viu 

acontecer no caso brasileiro.  

Segundo Caroline Bauer, no Brasil, os debates públicos sobre as políticas de memória 

centraram-se nos benefícios, a exemplo das reparações pecuniárias, que as vítimas da ditadura 

receberiam, e não nos sentidos desta reparação (BAUER, 2021), bem como seus significados 

histórico, social e de direito. Assim, “podemos citar, como exemplo, as manifestações de 

contrariedade ao pagamento das indenizações da Comissão de Anistia no Brasil, chamadas por 

muitos de ‘bolsas ditadura’” (BAUER, 2021, p. 20).   

Jair Bolsonaro, então Deputado Federal, foi um dos principais defensores desta visão, 

quando das discussões do Projeto de Lei 7376/2010, que dispôs sobre criação da Comissão 

Nacional da Verdade.  

 

Bolsonaro fez mais de uma dezena de discursos na tribuna da Câmara criticando o 

projeto, mobilizando constantemente aqueles dois argumentos já analisados aqui. 

Tanto a acusação de “revanchismo” - “vocês querem a revanche. Vocês querem 

humilhar, querem esculachar as Forças Armadas” -quanto a crítica às indenizações- 

“cria-se um trem da alegria, um enorme trem da alegria, porque o projeto prevê 

assistência às vítimas de tais violações. Vai ser um festival de indenizações 

milionárias! Já gastaram 4 bilhões com ‘bolsa ditadura’. Vão criar uma nova ‘bolsa 

ditadura’” (PEDRETTI, 2020, p. 11).  
 

As declarações de Bolsonaro, oito anos antes de ser eleito Presidente da República, já 

nos dão uma prévia de como a questão seria por ele abordada ao chegar ao Palácio do Planalto, 

em 2019, assunto a ser discutido mais a frente neste trabalho. A forma jocosa como o então 

deputado se referiu às indenizações que foram pagas pelo Estado Brasileiro às vítimas da 

ditadura e seus familiares, fazendo alusão ao programa de transferência de renda Bolsa-Família, 

uma das principais bandeiras dos governos do Partido dos Trabalhadores – PT, demonstra como 

muitos não conseguem desvincular a reparação de vítimas da ditadura, de questões pecuniárias. 

Todavia, não é disso que tratam tais medidas, que estão para muito além do financeiro.  

De acordo com Bauer,  

 

A restrição das políticas de memória ao aspecto pecuniário cria uma delicada questão 

quanto à reparação financeira, baseada não somente em quem tem direito ao benefício, 

mas também aos critérios de cálculo, que privilegiam determinados estratos em 

detrimento de outros. Além disso, a monetização da causa foi denunciada por ex-

presos e perseguidos políticos e familiares de mortos e desaparecidos como uma 

estratégia de silenciamento das demandas que extrapolavam a reparação pecuniária e 

envolviam outras reponsabilidades por parte dos Estados (BAUER, 2021, pp. 20-21).  
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Segundo Solís Degaldillo, as políticas sobre o passado não podem ser vistas como um 

simples acúmulo de decisões destinadas a ressarcir as vítimas dos regimes não democráticos, 

que se instalaram na segunda metade do século XX (SOLÍS DEGALDILLO, 2011). Na esteira 

deste pensamento, Bauer diz ainda que a finalidade das políticas de memória consiste em 

reconhecer que existiu o terrorismo de Estado e que este teve consequências para a coletividade, 

sendo assim possível permitir que as variadas memórias sobre um passado traumático ganhem 

espaço público, contribuindo ainda para que sobreviventes e familiares de mortos e 

desaparecidos políticos possam elaborar seu luto (BAUER, 2011). Assim, se o terrorismo, a 

tortura e a morte foram praticados no passado como política de Estado, espera-se que a 

reparação por estes atos criminosos também o sejam; para tanto, desenvolve-se a ideia desta 

reparação como um dever do Estado, que chama-se de dever de memória; ou seja, o dever do 

Estado de lembrar de seu passado, não podendo ele incorrer na já mencionada a-historicidade 

de Nietzsche.  

Em relação ao conceito de dever de memória, Caroline Bauer diz que ele é “um 

imperativo ético e moral que caracteriza a responsabilidade autoimposta ou delegada, 

característica dos sobreviventes de situações traumáticas” (BAUER, 2021, p. 15). A autora diz 

ainda que  

 

Existe, ainda, uma dimensão coletiva do “dever de memória”, que se evidencia pela 

obsessão com a monumentalização, museificação e preservação de todos os registros 

passados, juntamente à obrigação de recordar. Resultado da aceleração da História, 

ou da compreensão que as mudanças estão afetando tudo mais rapidamente, o passado 

passa a ser compreendido como distante, e a única forma de se estabelecer uma relação 

como que já foi é através de registros perenes (BAUER, 2021, p. 16).  

 

Segundo Heymann, as origens do termo dever de memória se dão na França, ligadas à 

ressignificação do discurso referente à memória dos milhares de judeus mortos, em território 

francês, durante o holocausto (HEYMANN, 2002). Já nos anos 1940, associações de 

deportados assumiam a tarefa de manter presente entre a população os atos de nazistas contra 

judeus, assim honrando a memória dos que foram mortos; mas, foi somente a partir dos anos 

1970 que o genocídio do povo judeu passou a ganhar maior visibilidade, com o conceito de 

dever de memória se tornando recorrente no meio acadêmico e político a partir dos anos 1990 

(HEYMANN, 2002).  

De acordo com o Diccionario de la memoria colectiva, de Ricard Vinyes, o dever de 

memória, ligado à memória do holocausto  

 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1490



[...] se formula y difunde especialmente desde la década de 1980, en relación con los 

crímenes del nazismo. En Francia se populariza sobre todo con el proceso al exnazi 

Klaus Barbie, en 1987. Antes, Primo Levi, con sus libros testimoniales, había llamado 

a recordar el horror de los campos de exterminio frente al proyecto de ocultamiento 

inscrito en el designio hitleriano de la solución final. Theodor Adorno lo formula 

como un imperativo categórico surgido de Auschwitz, para evitar que el horror y la 

barbarie puedan repetirse. El imperativo social de memoria (Wieviorka) es entendido 

como un imperativo de justicia (Ricoeur) con las víctimas. Se inserta en el contexto 

memorial reciente, basado en la revalorización de las víctimas y del papel del testigo. 

El testigo sabe lo que los demás olvidan y mantiene el recuerdo de los crímenes que 

no deben quedar impunes. […] La idea del papel reparador o preventivo de la memoria 

guarda relación con las tesis acerca de su carácter emancipador, tal como las formula 

Walter Benjamin. En efecto, para Benjamin la memoria representa la visión del 

mundo con los ojos de las víctimas y actúa como los rayos ultravioletas que permiten 

percibir aspectos nunca vistos de la realidad. En ese orden de cosas, el deber de 

memoria nos remite a la redención (emancipación).   

 

Desta forma, se configura a ideia de que as memórias que causaram dor e sofrimento, 

em determinado período histórico, geram obrigações por parte do Estado, e até mesmo da 

sociedade, para com as vítimas de tal período (CAMARGO, 2017); sendo assim, o dever de 

memória é compreendido como “um princípio de ação e uma obrigação social e política da 

nação com relação a parcelas de sua população” (HEYMANN, 2002).  

De acordo com Veronese e Lacerda, existem diferentes modos de se conceber o tempo 

presente e o passado recente (VERONESE; LACERDA, 2011). Assim sendo, as relações entre 

o passado e as memórias que ele carrega com o presente, o esquecimento e a sociedade têm 

sido objeto de estudos de uma vasta gama de pesquisadores das mais variadas áreas do 

conhecimento, desde o primeiro quartel do século passado, muito em função dos horrores das 

duas grandes Guerras Mundiais. Ecléa Bosi defende ser tarefa do cientista social procurar por 

vínculos de afinidades eletivas em fenômenos que se encontram distanciados no tempo (BOSI, 

2003), fazendo uma ponte entre o presente e o que se deu no passado; corroborando com esta 

ideia, Halbwachs diz que para se lembrar, precisa-se dos outros (HALBWACHS, 2013); no 

mesmo sentido, Ricoeur diz que não nos lembramos sozinhos (RICOEUR, 2010).  

Halbwachs propõe que a memória coletiva é uma junção de variadas memórias 

individuais que, atingindo o estado da coletividade, passa a evoluir conforme regras próprias, 

de modo que estas memórias deixam de ser individuais, passando a serem “substituídas em um 

conjunto que não é mais uma consciência pessoal” (HALBWACHS, 2013, p. 72). Entretanto, 

faz-se necessário esclarecer que, diferentemente do que entendem os individualistas, a memória 

coletiva não se trata da soma de memórias individuais, mas sim do papel que o grupo que a 

detém exerce na construção desta memória, valendo-se das noções comuns a seus membros 

(ANSARA, 2005).  

Para Soraia Ansara, Halbwachs  
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[...] deixa entrever a importância que tem a identificação para constituição da memória 

ao afirmar que os indivíduos lembram de seu passado na medida em que se colocam 

sob o ponto de vista de uma ou mais correntes do pensamento coletivo. Dito de outra 

maneira, fazer parte de um mesmo grupo em que existiu um pensamento comum, 

permite a lembrança de eventos passados, já que as pessoas “não perderam o hábito 

de lembrar como membros do grupo” (Halbwachs, 1990:28) e se utilizam, para isso, 

das mesmas noções comuns a seus membros (ANSARA, 2005, p. 46).   

 

Cabe, entretanto, fazermos uma crítica à ideia de reconstrução do passado de 

Halbwachs. Para o autor, a memória se configura como um conhecimento atual do passado; 

passado este que, por sua vez, não se conserva, mas é reconstruído a partir do presente 

(HALBWACHS, 2013). Tal ideia, quando melhor analisada, incorre em erro, uma vez que o 

que se reconstrói a partir do presente, não é o passado, mas sim uma ideia que se faz deste 

passado, uma lembrança e, porque não dizer, uma consciência dele; desta forma, “o passado 

não se conserva em outro lugar, que não em si mesmo” (GUERGEL, 2012, p. 80). Sobre esta 

questão, Viana diz que  

 
A memória deve ser redefinida e compreendida como consciência virtual, isto é, é 

uma possibilidade suscetível de se realizar, uma potencialidade existente. A memória, 

consciência virtual, é recuperada, restituída e interpretada pela consciência ativa, real, 

concreta. Desta forma, podemos dizer que na mente humana só existe o presente, só 

que em estado virtual ou manifesto, inativo ou ativo. A realidade passada é uma coisa, 

a consciência presente da realidade passada é outra coisa (VIANA, 2006, p. 08).  
 

Feita esta ressalva, voltemos às ideias de Halbwachs. O sociólogo francês discorre a 

respeito da ideia de que não existe uma memória propriamente no singular, de modo que o que 

existe são diversas memórias que se encontram no plural, e que coexistem entre si 

(HALBWACHS, 2013). A primeira edição da obra Memória Coletiva, de Halbwachs, é de 

1925; assim, ela é contemporânea da primeira geração da Escola dos Annales2, corrente 

historiográfica francesa que expandiu seus objetos de pesquisa ao propor a existência de 

histórias, no plural, e não mais uma história totalizante, singular, resultando assim na 

decomposição do saber histórico e no fim de uma perspectiva globalizante (DOSSE, 1994). 

Nesse sentido, a historiografia francesa serve de inspiração para os estudos relacionados às 

questões da memória social e política (FERREIRA, 2002) e de estudos do tempo presente, com 

Jacques Le Goff, um dos principais nomes da terceira geração dos annales, dizendo que 

 
2 Os Annalles propunham ainda a multidisciplinaridade como forma de responder às questões 
propostas; assim, as mais variadas ciências humanas e sociais bebiam das fontes umas das outras 
para conseguirem atingir seus objetivos. Esta multidisciplinaridade se verifica nos atuais estudos 
relacionados à ditadura, que são desenvolvidos em áreas da Antropologia, Arqueologia, Ciência 
Política, História, Psicologia e Sociologia, dentre outras.  
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pesquisas nestas áreas são mais bem feitas por jornalistas e politólogos do que por historiadores 

(TÉTRAT, 2000).  

Halbwachs propõe que a memória é resultado de uma relação de repetição e 

rememoração que originam o que o autor chama de “uma massa consistente de lembranças” 

(HALBWACHS, 2013, p. 32). Na esteira do pensamento do autor, analisando-se a repetição da 

memória, é possível fazer sua revisão. Sobre a obra de Halbwachs, Ferreira diz que  

 

Outro ponto relevante de sua pesquisa é a afirmação de que a memória coletiva 

depende do poder social do grupo que a detém. Isto porque, na rememoração, nós não 

lembramos as imagens do passado como elas aconteceram, e sim de acordo com as 

forças sociais do presente que estão agindo sobre nós (FERREIRA, 2002, p. 321).  
 

Nesse sentido, Soraia Ansara diz que a identificação do indivíduo com o grupo qual 

pertence é essencial para a reconstituição da memória, a ponto da história do grupo ser muitas 

vezes tratada como a própria história do indivíduo. Para Ansara, “quando o indivíduo lembra 

um fato do passado, sua história se confunde com a história do grupo, há uma identificação com 

o grupo que determina até as formas de comportamento” (ANSARA, 2001, p. 30).  

Assim sendo, conclui Ansara que  

 

[...] as pessoas são ativas e processam significados e, ainda que não forjem o que 

encontramos no mundo político, estes significados revelam uma latente consciência 

política que pode ser ativada mediante uma apropriada estimulação. Isso equivale a 

dizer que a memória pode estimular a consciência política e proporcionar formas de 

ação coletiva, da mesma maneira que a existência de uma consciência política pode 

ser determinante na construção de uma memória política. Podemos dizer que entre 

elas existe uma via de mão dupla, motivo pelo qual a memória coletiva não está 

separada da consciência política, ou seja, ela é atravessada pela consciência política.  

Desta feita, não dá para separar a construção de uma memória política dos grupos e 

movimentos sociais, pois entendemos que as construções do passado são sustentadas 

por estruturas coletivas, como aponta Halbwachs (1990, 2004) e criadas por atores 

sociais, sejam eles grupos ou indivíduos (ANSARA, 2005, pp. 40-41). Grifo da 

autora.  

 

Segundo Janaína Teles, “no Brasil pós-ditadura, as disputas pelas memórias foram 

marcadas por dois marcos inaugurais: a publicação do relatório do projeto Brasil Nunca Mais, 

em 1985, e a abertura da vala clandestina de Perus, em 1990” (TELES, 2015, p. 194). Publicado 

no mesmo ano do fim da ditadura, pela Arquidiocese de São Paulo, o relatório Brasil: nunca 

mais não apenas inaugurou as discussões de memória sobre a ditadura durante a 

redemocratização (TELES, 2015, p. 194), como permaneceu, até os anos 2000, como o relato 

mais completo sobre as torturas praticadas no período.  
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[...] um time de pesquisadores conseguiu, ainda durante o período militar, fotocopiar 

secretamente documentos de Cortes judiciais sobre reclamações de tortura por presos 

políticos. Cerca de um milhão de páginas foram contrabandeadas. Com apoio do 

arcebispado de São Paulo e do Conselho Mundial de Igrejas, o grupo produziu o livro 

Brasil: nunca mais (1985), relatando práticas de tortura do regime militar brasileiro 

realizadas em um período de 15 anos (SCHALLENMÜLLER, 2015, p. 60).  

 

Cinco anos após a publicação do relatório Brasil: nunca mais, os crimes da ditadura 

voltariam a ser notícia com a abertura da chamada Vala de Perus, no Cemitério Dom Bosco, na 

cidade de São Paulo. De acordo com Teles, 

 

Esse evento pautou-se pela busca dos restos mortais de militantes assassinados pelos 

órgãos de segurança daquele período, ganhando ampla repercussão junto à opinião 

pública, com efetivas consequências nas investigações daqueles crimes (Teles, 2012).  

Em seguida à abertura da vala clandestina, iniciaram-se as escavações e pesquisas de 

antropologia forense, as quais foram acompanhadas pela instauração de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal de São Paulo, visando 

apurar o que ocorreu em Perus e demais cemitérios da cidade (TELES, 2015, p. 204).  

 

O relatório da CPI em questão, mencionada por Teles, apontou que, para além das 

evidentes marcas de tortura e desrespeito aos direitos humanos, o Serviço Funerário Municipal, 

além de demonstrar plena desorganização, colaborou com o ocultamento de corpos de 

desaparecidos políticos. As imagens das ossadas de centenas de corpos amontadas de modo 

disforme chocaram ao serem exibidas e chamaram atenção para os crimes cometidos pelo 

aparato repressor do Estado, colocando em pauta a discussão das memórias da ditadura.  

Tendo isto em mente, chegamos à ideia da construção de uma memória hegemônica 

sobre o período ditatorial militar brasileiro, defendida por Marcos Napolitano, que teria se 

iniciado ainda durante o regime militar e segue em aberto até os dias de hoje. Para o autor, a 

construção da memória da ditadura no Brasil se deu a partir da confluência de ideias de setores 

liberais da sociedade, que criticavam o autoritarismo do regime, com setores da esquerda.  

 

Considero a memória hegemônica sobre o regime aquela construída no processo de 

afastamento entre liberais (cujos espaços de ação eram as associações profissionais 

liberais, os sindicatos empresariais e a imprensa) e os militares no poder. Este divórcio 

entre antigos sócios na ocasião do golpe de 1964 foi esboçado ainda nos anos 1960, 

mas plenamente caracterizado apenas no final dos anos 1970, quando o campo liberal 

passou a criticar sistematicamente a censura à livre expressão, o arbítrio discricionário 

no campo legal e o estatismo (na economia). Neste processo, o mais curioso é que os 

liberais incorporaram certos valores, imagens e discursos da esquerda não armada, 

sobretudo, aqueles disseminados pelos quadros intelectuais e simpatizantes do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) (NAPOLITANO, 2015, pp. 17-18).  

 

Ainda segundo o autor, uma das regras de ouro da história é a versão dominante dos 

fatos ser aquela vinda dos vencedores; todavia, para Napolitano, essa regra entra em contraste 
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com a memória hegemônica sobre o regime militar brasileiro, uma vez que a construção da 

memória em questão se deu pelo lado derrotado. Para o autor, “a esquerda, derrotada na política 

e nas armas, é frequentemente vista como exemplo de resistência heroica contra o 

autoritarismo” (NAPOLITANO, 2015, p. 18). Nesse sentido, ter estado do lado vencedor do 

golpe de 1964, até pouco tempo atrás, representava uma mancha no currículo, com poucos 

atores políticos e intelectuais reclamando o legado da ditadura para si (NAPOLITANO, 2015); 

uma situação que tem mudado nos últimos tempos, demonstrando quão presentes os legados da 

ditadura ainda se fazem na sociedade brasileira.  

Napolitano diz ainda que  

 

[...] a memória hegemônica do regime militar brasileiro passou por um processo mais 

complexo e contraditório de construção, mesclando elementos simbólicos da 

esquerda, efetivamente derrotada nos processos políticos, e da expiação parcial feita 

por setores liberais que ajudaram a implantar o regime. Portanto, não estamos diante 

de uma memória hegemônica construída unicamente pelos vencidos, mas de uma 

memória cheia de armadilhas que selecionou elementos e identidades políticas entre 

estes vencidos, colocando em um segundo plano, por exemplo, o projeto da esquerda 

armada (ROLLEMBERG, 2006). Mesmo incorporando elementos das esquerdas, 

armadas ou não, ao fim e ao cabo, a memória hegemônica é, fundamentalmente, uma 

memória liberal-conservadora. Ao elogiar a resistência em abstrato, e condenar as 

ações de alguns resistentes, em concreto (como os guerrilheiros), a memória liberal 

conseguiu, ardilosamente, apagar o papel dos liberais na construção da ordem 

autoritária. Ao mesmo tempo, as esquerdas também reconstruíram sua memória, 

apagando os projetos autoritários que estavam por trás, sobretudo, da luta armada 

(NAPOLITANO, 2015, p. 19-20).  

 

Sendo assim, vemos que a memória hegemônica que se construiu sobre o período em 

questão é desfavorável aos princípios que norteavam as forças armadas durante a ditadura 

(NAPOLITANO, 2015). Mas, pensar todas estas questões relacionadas à memória da ditadura 

militar no Brasil nos leva, ainda, a outro termo, intrínseco às discussões do assunto: justiça de 

transição.  

Segundo preconiza Caroline Bauer, ao se pensar na reparação de passados traumáticos 

através de políticas de memória elaboradas pelo Estado, tal reparação se aproxima da ideia de 

justiça de transição, uma vez que ambos os assuntos têm por objetivo, em maior ou menor grau, 

a garantia de direitos, como o direito à justiça, à memória e à verdade (BAUER, 2021).  

Cristina Buarque de Hollanda e Fernando Perlatto entendem a justiça de transição 

como um campo interdisciplinar que, abordado sob diversas perspectivas, tem possibilitado 

uma “compreensão multifacetada sobre a busca de verdade e de justiça em contextos 

democráticos de países que passaram por experiências de autoritarismo ou guerra” 

(HOLLANDA; PERLATTO, 2019, p. 1). De acordo com Assumpção,  
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Pertencem ao campo da justiça de transição os processos e mecanismos por meio dos 

quais a sociedade e os Estados lidam com o legado de graves violações de direitos 

humanos e atrocidades praticados em larga escala no passado recente, em nome de 

memória, verdade, justiça, accountability, reparação e reconciliação, para 

estabelecimento e consolidação de uma nova ordem regida pelos valores da paz, do 

Estado de direito e da democracia. Dentre esses processos e mecanismos estão as 

comissões da verdade, os sítios de memória, os processos judiciais, as punições a 

violadores, os expurgos estatais, as anistias, as indenizações às vítimas, as reparações 

simbólicas e as reformas institucionais com o intuito de evitar que as violações do 

passado recente se repitam (ASSUMPÇÃO, 2019, p. 40).  

 

Assim, no caso brasileiro, pensar em justiça de transição é pensar nas medidas que 

foram implantadas após 1985, a partir fim da ditadura militar3.  

No Diccionario de la memoria colectiva, de Ricard Vynies, o verbete justicia 

transicional, de autoria de Javier Chinchón Álvarez, apresenta uma pergunta chave que permeia 

as questões relacionadas à justiça de transição: “¿cómo deben enfrentarse los abusos a gran 

escala y especialmente graves cometidos por un régimen dictatorial y/o durante un conflicto 

armado?” (CHINCHÓN ÁLVAREZ, 2018, p. 239). Para dar conta de tal questionamento 

existem, ainda, outras quatro questões a se fazer:  

 

a) si hay que enfrentar lo que podemos resumir en el concepto de crímenes cometidos 

en el pasado – o crímenes pasados – a partir de la transición, o es mejor obviarlos. Si 

se abordan esos crímenes: b) cuándo ha de hacerse; c) quien debe hacerlo; y d) cómo 

hacerlo (CHINCHÓN ÁLVARES, 2018, pp. 239-240). Grifo do autor.  

 

Em se tratando do Brasil e da forma como a Lei de Anistia foi aqui aplicada, podemos 

dizer que não houve por parte do Estado o interesse de enfrentar o violento passado dos anos 

da ditadura militar; todavia, não se pode cair na visão reducionista de que a anistia foi a única 

culpada pela manutenção de legados da ditadura que perduram até os dias de hoje, embora ela 

tenha contribuído muito para tanto.  

Assim sendo, se oficialmente a ditadura militar se findou em 1985, na realidade, a 

forma como muitas das estruturas do regime ditatorial militar continuaram a existir, fazem de 

um período, já democrático, uma continuação do período anterior. Tal situação nos leva a 

questionar se, de fato, no Brasil, a transição da ditadura para a democracia foi concluída, uma 

vez que legados ditatoriais são encontrados não apenas nas estruturas do Estado, mas em parte 

do imaginário social, tendo estes ganhado maior fôlego desde meados da década de 2010. Nesse 

sentido, a ditadura deixou legados tão profundos na democracia, que foram colocados 

 
3 É comum se referir ao período entre 1964 e 1985 como sendo o da ditadura no Brasil, mas tem-se que lembrar 

que o Brasil experimentou a ditadura em dois momentos distintos, sendo que, antes do golpe militar de 1964, o 

país vivenciou a ditadura do Estado Novo, entre 1937 e 1946, sob o comando de Getúlio Vargas. Ver Skidmore 

(1982).  
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obstáculos para avanços mais significativos no campo da justiça de transição.  

Segundo Abrão e Genro, é por meio da justiça de transição que uma sociedade 

consegue transformar a si mesma depois de períodos de violações de direitos humanos, sendo 

que seus mecanismos (e neles se incluem as políticas de memória) se condicionam aos 

contextos políticos e às características em que se dão as transições políticas (ABRÃO; GENRO, 

2013). Assumpção corrobora com esta ideia ao dizer que “a forma como esses mecanismos são 

desenvolvidos e praticados nas diversas sociedades, pelos diversos Estados, varia conforme os 

contextos concretos dos processos de transição e suas necessidades de conciliar ordem, 

estabilidade e justiça” (ASSUMPÇÃO, 2019, p. 40).  

Assim, tem-se que ter em mente que, no caso brasileiro, a transição para a democracia 

foi pensada ainda dentro do regime militar, o que garantiu a inclusão de mecanismos que 

impedissem que as violações de direitos humanos, cometidas pelo aparato repressor do Estado, 

fossem investigadas e punidas; principal exemplo destes mecanismos é a própria Lei de Anistia.  

Segundo Souza, “o processo de transição elaborado do alto serviu para preservar as 

Forças Armadas do Brasil de um julgamento mais rigoroso por parte da sociedade civil, além 

de garantir certa legitimidade institucional às mesmas (SOUZA, 2021, p. 220). O autor diz 

ainda que a principal característica do processo de transição brasileiro para a democracia, foi a 

longa duração, bem como o grande controle exercido pelos militares durante todo este processo 

(SOUZA, 2021). Em razão disso, ainda que já estando sob a nomenclatura de democracia, e 

com civis no comando da nação, não se verificou uma ruptura com a ditadura, pois ela 

continuou a exercer influência no Estado e na sociedade, uma vez que, como explicitado por 

Napolitano  

 

[...] muitos analistas apontam o Estado brasileiro pós-ditadura (bem como os entes 

federativos no geral) como um legado do autoritarismo militar, marcado pela 

insularidade burocrática (sobretudo na área econômica), pela visão tecnocrática de 

políticas sociais, pela visão autoritária na área de segurança pública (NAPOLITANO, 

2015, p. 18).  

 

CONCLUSÃO 

O que foi aqui apresentado serve como escopo teórico para exemplificar como se dão 

as discussões das políticas de memória no Brasil. Para dar conta de nossa proposta de 

dissertação de mestrado e ver como o Estado Brasileiro conduziu suas políticas de memória ao 

longo dos últimos quarenta anos, foi necessário se valer de todo o arcabouço teórico que 

permeia as produções sobre o tema. É importante destacar que a Lei de Anistia, colocada em 

prática a partir de 1979, foi a primeira medida do Estado para lidar com a memória da ditadura; 
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entretanto, ela buscou por deixar no passado os crimes e abusos que foram cometidos, assim 

gerando o manto de esquecimento do qual Caroline Bauer (2011) faz menção. Esta 

característica da Lei de Anistia, bem como o fato desta ter sido posta em prática ainda durante 

a ditadura, fazem da anistia uma política relacionada à memória do período, mas não uma 

política de memória, visto que o ambiente democrático é um dos elementos necessários para se 

poder falar em políticas de memória.  

Assim sendo, o primeiro momento em que o Estado Brasileiro instituiu uma política 

de memória foi em 1995, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso promulgou a 

Lei 9.140/95, também chamada de Lei de Mortos e Desaparecidos, sendo esta a primeira vez 

em que o Estado admitiu ter toturado, matado e desaparecido com pessoas durante a ditadura. 

Do estabelecimento da Lei de Mortos e Desaparecidos, levaria quinze anos para que, em 2010, 

o país viesse a instaurar uma Comissão da Verdade a fim de apurar os crimes e violações de 

direitos humanos cometidas durante a ditadura. A exemplo de comparação, nosso país vizinho, 

Argentina, instituiu sua Comissão da Verdade em 1983.  

Entretanto, ainda que tardia, a Comissão Nacional da Verdade foi um avanço no que 

tange à elucidação dos crimes do período. Mas, um de seus grandes feitos foi levar o tema à 

discussão popular e demonstrar que, ainda que a Lei de Anistia tenha perdoado a todos os lados 

envolvidos nas questões da ditadura, os crimes que foram cometidos pelo aparato repressor do 

Estado não podem cair no esquecimento, mesmo que a Anistia não permita que estes sejam 

punidos. Assim, se não conseguiu fazer justiça, a CNV trouxe à baila pelo menos parte da 

verdade do período.  

Todavia, se o país parecia caminhar no sentido de esclarecer muitos acontecimentos 

da ditadura, as políticas de memória sofreram um choque em 2016, uma vez que, após a retirada 

da presidente Dilma Rousseff do poder, tem-se verificado um verdadeiro desmonte das políticas 

de memória, que se iniciou já no governo de Michel Temer e se intensificou no governo de seu 

sucessor, Jair Bolsonaro. E é este, justamente, o tema de nossa dissertação de mestrado que, até 

o presente momento, segue em desenvolvimento. Assim, com este trabalho objetivou-se 

mostrar qual foi o percurso inicial seguido pelo autor e qual o arcabouço teórico que ele se valeu 

para poder tratar das políticas de memória no Brasil.  
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CAPÍTULO 91 
 

GESTÃO ESTRATÉGICA DA QUALIDADE PARA MICRO 
E PEQUENAS EMPRESAS CONTÁBEIS E 
DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE 

 
Claudio Nogas 

 
RESUMO: O objetivo deste capítulo de livro foi desenvolver um Modelo de 
Gestão da Qualidade para as empresas e departamentos contábeis, no qual 
a certificação ISO 9001 esteja embutida. Isto dará competitividade às 
empresas do setor e aos departamentos de Contabilidade, e fará com que 
atendam as mudanças ocorridas na legislação contábil. Além de atender à 
legislação, esta pesquisa pretende também oferecer contribuições efetivas 
para que as empresas e departamentos possam atender adequadamente ao 
mercado, com suas novas exigências. Além disso, pretende criar um modelo 
de Gestão Estratégica da Qualidade que diferencie as empresas e 
departamentos contábeis no âmbito do setor de serviços, e no atendimento 
específico que cada um delas oferece aos seus consumidores. O desenho 
metodológico fez uso de uma pesquisa exploratória, documental e 
bibliográfica, que serviu para estruturar os indicadores do modelo em 
questão. O estudo se caracterizou como causal exploratório e descritivo. Por 
essa razão, assumiu abordagem predominantemente quantitativa, com 
aspectos qualitativos, em função de que o modelo resultante deve ser 
baseado em critérios quantitativos. A população pesquisada foram os 
dirigentes de empresase colaboradores de departamentos contábeis, por 
meio de amostragem não probabilística e por julgamento. Para coleta dos 
dados e informações, foi usado um roteiro de entrevistas semi-estruturado, 
com perguntas abertas e fechadas com os proprietários de empresas e 
departamentos contábeis. A pesquisa em foco demonstra a sua importância 
no resultado produzido, ou seja, a definição dos indicadores que serviram 
para a criação do modelo de Gestão Estratégica da Qualidade para Micro, 
Pequenas Empresas Contábeis e Departamentos de Contabilidade, que 
contribui assim, como base para a construção de um sólido suporte quando 
da busca por certificação ISO 9000, que conforme apresentado diferencia 
para a implantação de programas consistentes de Gestão Estratégica da 
Qualidade, nas empresas e departamentos contábeis. 
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INTRODUÇÃO  

 
O presente estudo é focado em empresas contábeis. Na categoria profissional dos 

contadores, os conceitos afetos a qualidade, são pouco difundidos, justamente porque os 

cursos de graduação em Ciências Contábeis não oferecem em sua matriz curricular disciplinas 

específicas. Depois de graduados, contudo, os profissionais que tiverem interesse ou sentirem 

necessidade de aprofundar-se na gestão da qualidade, podem fazer cursos de pós-graduação 

nessas áreas, que proliferam por todo o país, conforme dados do Ministério da Educação 

(2008).    (http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/default.asp) 

O fato é que as melhores empresas contábeis, até agora, têm se diferenciado das 

demais por contarem com profissionais competentes na área contábil. A sua clientela não 

sentia a necessidade de ter informações contábeis precisas, não estava habituada a utilizá-las 

para a tomada de decisão e não vinha sofrendo uma pressão do mercado, principalmente de 

seus clientes, para apresentar demonstrações financeiras e relatórios gerenciais com um grau 

de informações, transparência e qualidade como agora. Nesse sentido, para algumas empresas 

não era necessário ter processos bem formalizados e revistos constantemente como forma de 

oferecer serviços contábeis com qualidade. 

Contudo, em um mercado cada vez mais competitivo e com clientes exigentes, a 

competência do contador pode não ser suficiente para alavancar negócios. Sobretudo para 

clientes que consideram o preço como determinante na contração de serviços contábeis. Nesse 

sentido, é preciso encontrar formas de diferenciar e valorizar (na perspectiva dos clientes) o 

serviço prestado por empresas contábeis.  

Com o fortalecimento do processo de globalização e após a abertura de mercado 

iniciada pelo então Presidente da República, Fernando Collor de Mello, as exigências para as 

empresas contábeis, no que se refere à geração de informações para a tomada de decisão, se 

intensificaram. A crise desencadeada em algumas empresas americanas como a Eron 

(energia), a Worldcomp (telefonia) e Parmalat e Círio (alimentos) por conta dos escândalos 

contábeis nas demonstrações financeiras ocorridas nos últimos cinco anos, além de levarem a 

falência uma das seis maiores empresas de auditoria do mundo - a Arthur Andersen – 

desencadearam, por conta do governo americano, uma busca rápida por maior controle nas 

informações contábeis geradas via demonstrações financeiras, já que a base do capital das 

empresas americanas advém do mercado de capitais, daí o surgimento da Lei SOX, ou seja, 
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Sarbanes Oxley, cuja preocupação maior é o controle e transparência das informações geradas 

pelo setor de contabilidade. 

Para obter informações gerenciais de qualidade, Souza (2000) afirma que as 

empresas precisam adotar sistemas de gestão cada vez mais criativos adaptados aos mercados 

em que atuam. Vários são os métodos que podem ser empregados para gerar na empresa uma 

diferenciação no mercado, como o desenvolvimento de projeto de fortalecimento da marca, 

novas tecnologias, da rede de fornecedores.  Mas a adoção de um modelo de gestão da 

qualidade pode, portanto, além de gerar vantagem competitiva para empresas contábeis, 

garantindo sua sobrevivência e crescimento no ambiente atual, também as diferenciam no 

mercado em que atuam, proporcionando um isolamento contra a rivalidade competitiva 

devido à lealdade e a fidelização de seus clientes à empresa contábil. A dificuldade está em 

padronizar e em definir qual o modelo mais adequado para este tipo de empresa. É justamente 

o que o presente estudo pretende responder. É justamente o que o presente estudo pretende 

propor. 

Por conta das macro tendências ocorridas na área econômica mundial, como a 

Globalização das empresas, maior abertura de atuação das empresas multinacionais e 

transnacionais, as empresas instaladas no Brasil precisaram se adequar a todas essas 

mudanças dando um valor maior a sua Governança Corporativa, ou seja, a sua capacidade de 

atender com informações contábeis precisas e de qualidade, as necessidades dos seus sócios, 

acionistas, investidores, colaboradores, governo, fornecedores, clientes, se preocuparem não 

apenas com a geração de lucro, mas também a destinação desse, em projetos sócio ambientais, 

por meio de projetos de Responsabilidade Social. O Brasil além de se ajustar às exigências 

externas e como forma de corresponder a estas gerou algumas exigências internas, como a 

padronização das demonstrações financeiras segundo os padrões internacionais de 

contabilidade, alteração de algumas legislações, como o Novo Código Civil (Lei nº 

10.406/02), A Nova Lei de Falências (Lei nº 11.101/05), a Nova Lei das Sociedades 

Anônimas (Lei nº 11.638/07). 

Referindo-se a Nova Lei das S/A, Iudícibus et al (2008), comentam que a sua base é 

de natureza contábil. Mas, é preciso que alguns ajustes sejam feitos como forma de se ter 

regras próprias que cubram os diversos setores, incluindo o contábil. Nesse aspecto, 

novamente, o modelo pode trazer contribuição prática para as empresas que atuam neste 

segmento.  
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Em função de todas as mudanças decorrentes da lei e do próprio ambiente das 

organizações, principalmente a partir do ano de 2008, não é aconselhável que uma empresa 

contábil permaneça atrelada a antigas práticas de gestão contábil, como a geração de guias de 

pagamento de tributos, elaboração de balancetes, preenchimento da declaração de imposto de 

renda pessoas física e jurídica. Antes, a confiança e a competência eram suficientes para 

alavancar negócios, sobretudo para clientes que consideram o preço como determinante na 

contração de serviços contábeis. Hoje, a realidade é bem diferente; os clientes estão cada vez 

mais exigentes, bem informados, sofrem dos seus clientes a cobrança de informações 

contábeis claras e precisas. Assim, o cliente da empresa contábil requer que as informações 

contábeis geradas por meio da elaboração de demonstrativos financeiros e relatórios 

gerenciais, subsidiem seus sistemas de tomada de decisão, por exemplo. Novamente aqui fica 

evidenciada a necessidade de um modelo de gestão de qualidade para empresas contábeis.  

Posto isso, a relevância desse estudo pode ser percebida nas contribuições que se 

espera obter, destacando-se, a necessidade do desenvolvimento de pesquisas na área de 

Gestão da Qualidade e a utilização de tecnologias, que possam minimizar os riscos de 

empreendimentos em qualquer área das organizações. Pela carência de estudos e referências 

na área contábil que contemplem modelos de gestão da qualidade, espera-se que este trabalho 

possa trazer contribuições práticas ao setor contábil. 

Assim, o presente trabalho pretende oferecer contribuições efetivas ao setor contábil, 

com ações como as seguintes: 

• A partir da implementação do modelo, gerar competitividade para empresas contábeis 

num ambiente cada vez mais dinâmico e imprevisível, no qual clientes exigem 

excelência na qualidade dos serviços que consomem. 

• Atender as novas exigências normativas e legais do setor contábil, inclusive as que se 

referem ao padrão internacional de qualidade dos serviços nesse segmento. 

• Oferecer ao setor contábil uma proposta inovadora por meio de um modelo de gestão 

da qualidade específico para o segmento. 

Embora muito comuns nas indústrias, os modelos de gestão da qualidade são 

praticamente desconhecidos no setor contábil. Pelos fatos já colocados, os contadores estão 

mais preocupados com a legislação e a prática contábil do que obter vantagem competitiva 

para sua empresa por meio de indicadores da qualidade. 

É interessante constatar que durante muito tempo os contabilistas eram vulgarmente 

conhecidos como “guarda-livros”, pois a preocupação maior era escriturar nos livros 
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contábeis os acontecimentos ocorridos na empresa e guardá-los, buscar ficar atualizado com a 

legislação fiscal, a geração de guias para serem recolhidas. Hoje, a ênfase dos contadores e 

das empresas contábeis passa a ser a assessoria dos clientes por meio de informações 

múltiplas e seguras que facilitem o processo decisório. Esta mudança de paradigma, segundo 

Ventura (2005), exige das empresas muito mais competência, conhecimento e qualidade.   

Um passo importante na direção da adaptação das empresas contábeis ao novo 

ambiente de mercado pode ser por meio da gestão da qualidade. Não deixando de atender a 

legislação fiscal, área esta que demanda um esforço muito grande para atendê-la e 

acompanhar as mudanças advindas da legislação, pois qualquer descuido pelo seu não 

cumprimento pode trazer para a empresa contábil problemas de desgaste junto ao cliente, 

tanto de ordem de imagem quanto financeira, mas também buscando que os processos 

envolvidos na apuração, elaboração e remessa dos impostos, empresas contábeis podem 

estruturar indicadores da qualidade que sirvam de base para um modelo de gestão da 

qualidade. Quando testado, revisto e implantado pelas empresas interessadas, o modelo deve 

gerar vantagem competitiva para as mesmas e, como corolário, oferecer aos clientes serviços 

contábeis com eficiência e eficácia, dando-lhes a garantia da geração de informações 

confiáveis e com qualidade. 

 

Objetivo Geral 

 

Pretende-se aqui desenvolver um modelo de Gestão de Qualidade para as empresas 

contábeis, tendo como referência o processo de certificação ISO 9001. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Analisar o perfil de empresas contábeis que adotam modelos de gestão da qualidade e as 

que não têm modelos efetivos (em operação) de gestão da qualidade, de forma que seja 

medida a distância entre os dois conjuntos de empresas. 

b) Estruturar um modelo de gestão da qualidade para as empresas contábeis com base nas 

avaliações feitas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

    

Quando se trata do processo de gestão da qualidade em empresas de serviços, a 

questão da cultura organizacional é estratégica. 
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De acordo com Wallendorf e Reilly (1983, p. 699), “cultura é um conjunto de padrões 

e comportamentos socialmente adquiridos que são transmitidos simbolicamente aos membros 

de uma determinada sociedade por meio da linguagem e de outros meios”. Para Tse et al 

(1988, p. 81), “as culturas podem ser distinguidas em termos de suas regras de 

comportamento, das atitudes, valores, estilos de vida da população e do grau de tolerância 

com outras culturas”. Uma terceira perspectiva origina-se dos interacionistas simbólicos, que 

consideram que “a cultura é composta de um conjunto de imagens transmitidas pela mídia por 

meio de sinais e símbolos importantes” (Mowen e Minor, 2003, p. 293). 

Em termos gerais, a cultura é um modo de vida. Ela é composta por ideias e valores e 

consiste numa mistura de instituições que inclui organizações legais, políticas, religiosas e até 

mesmo comerciais (caso de empresas contábeis). É tentador ver a cultura organizacional 

como algum tipo de “pó mágico” que pode ou não existir, mas que, de algum modo, faz a 

diferença entre o sucesso e o fracasso. Entretanto, é útil refletir sobre as razões pelas quais 

algumas organizações de serviços são mais bem-sucedidas do que outras concorrentes, apesar 

de terem tecnologias, processos e habilidades similares. 

É importante conhecer a diferença entre as culturas, e reconhecer também que há 

ambientes culturais diferentes na mesma organização. Por exemplo: a cultura da diretoria de 

uma empresa contábil será bem diferente da equipe de vendas. Há diversos fatores que 

influenciam essa diversidade, como as personalidades individuais, a natureza do papel 

assumido e a extensão em que as pessoas têm contato direto com os clientes. 

Não importa qual tipo de cultura predomina numa organização, o fato é que ela precisa 

estar preparada para enfrentar os desafios ambientais e gerenciar a mudança, o que 

normalmente não é uma tarefa fácil.  

A empresa contábil é, antes de tudo, uma empresa de serviços. Como tal, oferta um 

produto intangível e perecível, características intrínsecas aos serviços, assim como o são a 

“simultaneidade” (geralmente são consumidos ao mesmo tempo em que são produzidos) e a 

“heterogeneidade” (característica peculiar dos serviços que reflete a variação de consistência 

de uma transação de serviço para a seguinte). 

De acordo com Moreira (2008, p. 24), “a finalidade de um serviço é agregar maior 

valor ao produto, tangível ou intangível, que está sendo comercializado”.   

Segundo Thomé (2001), as empresas contábeis evoluíram muito nos últimos anos. 

Antes, a maioria dos estabelecimentos era individual, não havia a preocupação de constituir 

sociedades, mesmo quando elas já existiam de fato. Por vezes, um “escritório” era 
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propriedade de dois ou mais profissionais que estavam inscritos como autônomos, embora 

fossem sócios de fato. Essa situação evoluiu para a legalização das sociedades de fato em 

alguns casos e para a união de estabelecimentos individuais em uma sociedade nova, quando 

os negócios começaram a crescer e as empresas de contabilidade passaram a adquirir um 

status superior ao escritório individual e ao autônomo. 

Outros fatores também contribuíram para o aprimoramento das empresas contábeis. O 

avanço da tecnologia por exemplo, centralizou a execução de serviços contábeis em softwares 

especializados que substituíram a visita dos contadores e agilizaram o processo de prestação 

de serviços. A comunicação on line reduziu a zero a distância entre a empresa e o mercado. O 

aperfeiçoamento e maior rigor da legislação tributária, trabalhista e previdenciária, também 

contribuíram muito para a evolução dos serviços prestados aos clientes e deslocou sua 

execução para dentro da empresa contábil, pontua Thomé (2001). 

Padoveze (2008, p. 3) propõe o objetivo e a definição da contabilidade. Para ele, o 

objetivo da contabilidade é o controle do patrimônio. O controle é feito por meio de coleta, 

armazenamento e processamento das informações oriundas dos fatos que alteram essa massa 

patrimonial. Com base nisso, o autor define contabilidade como “o sistema de informação que 

controla o patrimônio de uma entidade”. Uma entidade contábil é o conjunto patrimonial 

pertencente a uma pessoa jurídica ou pessoa física. No caso de pessoa jurídica, esta pode ser 

com ou sem fins lucrativos. 

Um conceito importante ligado à contabilidade é o de governança corporativa. Este 

tema é antigo, embora as formas de tratá-lo sejam recentes. O homem pré-histórico, ao 

participar de uma atividade econômica em conjunto com seus parceiros, por exemplo, 

vivenciava relações societárias e, portanto, a governança corporativa, embora de forma 

rudimentar estivesse presente nessas atividades econômicas.  

O termo governança corporativa, originalmente traduzido do inglês corporate 

governance, encontra na literatura uma vasta abrangência de definições. Segundo Abicalaffe 

(2003), governance teria origem no verbo latino gubernare, que significa governar, ou seja, 

seria o sistema pelo qual os acionistas “tomariam conta” de uma empresa (corporation). 

Lethbridge (1997) define governança corporativa como sendo “os arranjos 

institucionais que regem as relações entre acionistas (e outros grupos) e as administrações das 

empresas”. Oliveira (1999), por outro lado, registra que a expressão diz respeito aos sistemas 

de controle e monitoramento estabelecidos pelos acionistas controladores de uma determinada 
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empresa ou corporação, de tal modo que os administradores tomam suas decisões sobre a 

alocação dos recursos de acordo com o interesse dos proprietários. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2004), conceitua governança 

corporativa como sendo “as práticas e os relacionamentos entre os acionistas/cotistas, 

conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal, com a 

finalidade de otimizar o desempenho da empresa e facilitar o acesso ao capital”. 

Uma última definição, adotada pela Comissão de Valores Mobiliários (em Kalkmann, 

2002), complementa as anteriores, mencionando que governança corporativa é o conjunto de 

práticas que tem por finalidade aperfeiçoar o desempenho de uma companhia ao proteger 

todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o 

acesso ao capital. 

Hoje, a estrutura legal da governança corporativa no Brasil, baseada na Lei de 

Sociedades Anônimas de 1976, com alterações recentes no Novo Código Civil, passou a 

vigorar a partir do início de 2003, afirma Ventura (2005). De acordo com ele, a legislação 

societária brasileira procura disciplinar, entre outros aspectos, as relações entre os acionistas 

de uma forma geral, sejam eles majoritários e/ou minoritários e oferecer instrumentos de 

gestão de suas empresas a esses acionistas. No que se refere à relação societária, o principal 

objetivo da legislação é definir direitos e obrigações dos acionistas já no que se refere aos 

instrumentos de gestão. 

Padoveze (2008) menciona uma ação concreta por parte do governo brasileiro como 

agente indutor da boa governança corporativa: o Programa de Incentivo a Adoção de Práticas 

de Governança Corporativa, com vantagens concretas e mensuráveis para as empresas 

clientes do seu principal banco de desenvolvimento. O BNDES, que vem a ser o maior banco 

interamericano de desenvolvimento e quase tão grande quanto o Banco Mundial, pelo seu 

tamanho e forma de atuação tem uma presença marcante na economia brasileira. 

Um divisor de águas na forma como as empresas contábeis fazem a governança 

corporativa pode ter sido a Lei 11.638/07. Objetivando padronização com o formato das 

demonstrações financeiras recomendado pelas normas internacionais de contabilidade 

emitidas pelo IFRS (International Financial Reporting Standards), a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), por meio da Deliberação n. 488/05, aprovou e tornou obrigatória para as 

sociedades de capital aberto, a partir das demonstrações financeiras encerradas em 

31/12/2006, inclusive, a NPC 27 de 3/1/2005, do Instituto dos Auditores Independentes do 
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Brasil – IBRACON, que determina, entre outras coisas, a apresentação do balanço patrimonial 

com novo agrupamento de contas e algumas novas nomenclaturas desses agrupamentos. 

Em 28/12/2007, o Presidente da República sancionou o decreto do Congresso 

Nacional, por meio da Lei n. 11.638/07, que alterou e revogou diversos dispositivos da Lei n. 

6.404/76, onde, além de consagrar as inovações da Deliberação CVM n. 488/05 e da NPC 27, 

tornou obrigatório a partir de 1/1/2008 o novo formato das demonstrações financeiras para as 

companhias de capital aberto. Nesta mesma lei, estendeu-se a obrigatoriedade de publicação 

das demonstrações financeiras, bem como a necessidade de auditoria externa independente 

para as empresas de grande porte, mesmo que não constituídas sob a forma de sociedades por 

ações. São consideradas de grande porte, para este fim, a sociedade ou conjunto de sociedades 

sob controle comum que tiverem, no exercício social anterior, ativo total ou superior a R$ 

240.000.000,00 ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (PAVODEZE, 2008). 

Outro item relevante alterado pela Lei n. 11.638/07 é a substituição do conceito de 

Reserva de Reavaliação dos ativos imobilizados para Ajustes de Avaliação Patrimonial, que 

agora poderão ser tanto positivos como negativos, diferentemente da Reserva de Reavaliação 

que só aceitava valores positivos (PAVODEZE, 2008). A mesma lei, segundo o autor, 

determinou também a obrigatoriedade da publicação da demonstração dos fluxos de caixa 

para todas as empresas com patrimônio líquido, na data do balanço, superior a R$ 

2.000.000,00 e da demonstração do valor adicionado para as companhias abertas. 

Dentro da exigência da Governança Corporativa por parte das empresas está também a 

Responsabilidade Social e Ambiental. Esta exigência fez com que as empresas contábeis 

tivessem que oferecer novos produtos como Balanço Social, relatórios gerenciais específicos 

voltados ao Terceiro Setor. 

Muitos investidores internos ou externos acabam definindo seus investimentos com 

base nos indicadores econômicos e sociais que a empresa recebeu. Estes indicadores são 

gerados pela Bovespa e nos últimos tempos as empresas que tem negociado um maior número 

de ações são aquelas que têm na sua gestão, práticas de Governança Corporativa. 

A Lei 11.638/07, que trata da Nova Lei das Sociedades Anônimas, é um marco para a 

Contabilidade. Durante 31 anos as empresas foram gestionadas com base em uma Lei que não 

atendia mais as necessidades do mercado. 

Uma das palavras que se pode resumir a nova lei é: transparência. Esta nova lei veio 

por conta da pressão exercida pelos investidores externos, que exigiram maior transparência 

nas informações geradas pelas Demonstrações Financeiras das empresas que negociam ações 
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em bolsa de valores. Também o mercado ficou mais exigente por conta do Investiment Grade 

que o Brasil recebeu de três agências americanas que monitoram o grau de risco dos países e 

apontam através do Grau de Investimento quais são aqueles países mais interessantes para se 

investir tanto capital especulativo, via mercado de capitais, quanto capital produtivo. 

As empresas contábeis já vêm buscando uma profissionalização nos seus serviços em 

virtude do Novo Código Civil, a Nova Lei de Falências, e agora a Nova Lei das Sociedades 

Anônimas. Este somatório de mudanças exige das empresas contábeis uma especialidade 

maior, deixando de ser apenas um despachante de guias, um faz tudo, para se focar em um 

segmento, como forma de garantir a qualidade nos serviços prestados. 

Friedman (2005) prossegue afirmando que a “Globalização 2.0” durou mais ou menos 

de 1800 a 2000 (sendo interrompida apenas pela Grande Depressão e pelas Primeiras e 

Segundas Guerras Mundiais) e diminuiu o mundo do tamanho médio para o pequeno. O 

principal agente de mudança, a força dinâmica que moveu a integração global foi às empresas 

multinacionais, que se expandiram em busca de mercados e mão de obra – movimento 

encabeçado pelas sociedades por ações inglesas e holandesas e a Revolução Industrial. Na 

primeira metade dessa era, afirma ele, a integração global foi alimentada pela queda dos 

custos de transporte (graças ao motor a vapor e às ferrovias) e, na segunda, pela queda dos 

custos de comunicação (em decorrência da difusão do telégrafo, da telefonia, dos PCs, dos 

satélites, dos cabos de fibra óptica e da World Wide Web em sua versão inicial). As forças 

dinâmicas por trás dessa etapa da globalização foram às inovações de hardware (dos barcos a 

vapor e ferrovias, no princípio, aos telefones e mainframes, mais para o final), e as grandes 

indagações eram: como minha empresa se insere na economia global? Como tirar proveito das 

oportunidades? Como posso me globalizar e colaborar com outras pessoas, por intermédio de 

minha empresa? 

O Brasil ainda tem uma participação relativamente pequena no comércio mundial, 

considerando o tamanho do PIB do país. No entanto, nos últimos anos, o volume de 

exportações e de importações tem crescido de forma acelerada. 

  As empresas contábeis durante décadas se adaptaram as formas de gestão típicas das 

empresas brasileiras. Como não havia muita concorrência no mercado nacional, os 

investidores e mesmo os empresários ganhavam muito com a inflação, os consumidores não 

tinham grande conhecimento sobre seus direitos, assim como não possuíam mecanismos para 

fazer valer esses direitos. Nesse contexto, o grau de exigência das informações geradas 

através das demonstrações financeiras era quase nulo. 
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   Com a intensificação do processo de globalização, as empresas se depararam com 

um novo cenário. Para crescer e garantir a competitividade não basta mais apenas recolher os 

impostos. Há a necessidade de dispor de informações contábeis de qualidade, onde um dos 

principais atributos seja a confiabilidade das mesmas. 

   As empresas contábeis além de atenderem as novas exigências emanadas de seus 

clientes por conta da globalização, também começaram a se preocupar com a chegada de 

empresas contábeis internacionais.  A globalização para as empresas contábeis só veio 

contribuir, obrigando-as a se profissionalizarem como forma de poderem garantir a prestação 

de serviços com qualidade.         

A série de normas ISO 9001 é um conjunto de normas e diretrizes internacionais para 

sistemas de gestão da qualidade. Desde sua primeira publicação, em 1987, ela tem obtido 

reputação mundial como a base para o estabelecimento de sistemas de gestão da qualidade. 

A maioria de normas ISO é altamente específica para um produto, material ou 

processo particular. Contudo, tanto a norma ISO 9001 quanto a norma ISO 14000 são 

conhecidas como normas genéricas de sistemas de gestão. 

Segundo a ISO (2008), “genérico” significa que a mesma norma pode ser aplicada a 

qualquer tipo de organização, grande ou pequena, seja qual for seu produto, inclusive quando 

ele é um serviço, ou qualquer outro setor de atividade, e seja qual for seu meio de negócio, 

podendo ser uma administração pública ou um departamento do governo (MELO et al, 2009). 

De acordo com Harrington, Esseling e Nimwegen (1997), sistema de gestão refere-se a 

tudo o que a organização faz para gerenciar seus processos ou atividades. As normas de 

sistema de gestão fornecem à organização um modelo a seguir para preparar e operar seus 

sistemas de gestão. Esse modelo incorpora as características que especialistas da área 

concordam que representam o estado da arte. Um sistema de gestão que segue o modelo, ou 

se ajusta a norma, é implementado com base no estado da arte das práticas da organização. 

Para refletir as modernas abordagens de gestão e também para aperfeiçoar as práticas 

organizacionais desde a criação desta série de normas em 1987, diversas mudanças estruturais 

tornaram-se necessárias, principalmente da versão de 1994 para 2000. Entretanto, a ISO 

sempre tomou o cuidado de manter requisitos essenciais da versão anterior das normas. 

De acordo com Carpinetti et al (2009), a versão 2008 da norma ISO 9001 basicamente 

corrigiu termos e buscou esclarecer o sentido da descrição de alguns requisitos, sem 

acrescentar ou excluir nenhuma cláusula, mantendo as quatro normas primárias, que são: 

a) ISO 9000: Sistemas de gestão da qualidade – fundamentos e vocabulário; 
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b) ISO 9001: Sistemas de gestão da qualidade – requisitos; 

c) ISO 9004: Sistemas de gestão da qualidade – diretrizes para melhoria de 

desempenho; 

d) ISO 19011: Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão da qualidade e/ou 

ambiental. 

A ISO 9001:2008 é a norma principal, que apresenta os requisitos de gestão da 

qualidade que compõem o sistema de gestão da qualidade estabelecido como modelo pela 

ISO, e que tem por finalidade a certificação de sistema da qualidade segundo seus requisitos.  

Não há uma norma ISO específica para área contábil. As empresas contábeis que 

buscarem uma certificação deverão verificar os requisitos a serem seguidos e adaptá-los as 

suas necessidades, gerando um modelo de gestão da qualidade e se preparando para receber a 

certificação ISO 9001, caso seja de seu interesse. A criação da necessidade e da obtenção da 

certificação ISO 9001/2008, bem como, o aceite da alta direção, se dá pelo fato que a empresa 

passa a ter alguns benefícios: aumento da lucratividade, menores custos de avaliação e 

controle, maior integração entre os setores da empresa, melhor uso dos recursos existentes, 

abertura de novos mercados, maior conformidade e atendimento às exigências do cliente, 

diminuição dos custos de retrabalho, melhores condições para acompanhar e controlar os 

processos.  A sensibilização das empresas contábeis para a certificação passa por todos os 

benefícios apresentados, mas não esquecendo que para se chegar à certificação, antes há a 

necessidade da construção de um modelo de gestão da qualidade. 

Uma das características básicas dos indicadores da qualidade é que sempre se refiram 

a consumidores e clientes. Esse princípio vem ao encontro do objetivo maior das empresas 

contábeis que é gerar serviço de qualidade para os seus clientes. Dessa correlação processos 

de avaliação da qualidade, baseados em informações e objetivo das empresas contábeis, ficam 

claros a necessidade da qualidade. 

Os indicadores da qualidade devem ser expressos de forma quantitativa (Marx, 2006).  

Assim, em uma empresa contábil, a verificação do número de clientes que deixaram de fazer a 

declaração de imposto de renda, a quantidade de balanços patrimoniais que não foram 

elaborados por conta da falta de documentos não enviados pelo cliente, são exemplos de 

mecanismos de avaliação que podem ser demonstrados através de indicadores.  

O fato de algumas empresas contábeis apenas divulgarem nos seus meios de 

comunicação que tem um percentual elevado de satisfação de seus clientes no que se refere à 

sua prestação de serviços não poderia ser considerado um indicador confiável. Este indicador 
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terá efeito caso a empresa venha a gerar um questionário onde sejam elencadas algumas 

perguntas, com objetivos bem definidos que ao final possa ser traçado um perfil de satisfação 

do cliente, ou seja, possamos ter uma mensuração, aí sim a empresa contábil tem um 

indicador de qualidade. 

Segundo Paladini (2002, p. 39), os indicadores de qualidade devem além de ser 

mensurável possuir características, sendo as mais importantes: objetividade, clareza, precisão, 

viabilidade, representatividade, visualização, ajuste, unicidade, alcance e resultados. Um erro 

grave que acontece nas empresas contábeis é quando um cliente liga reclamando que recebeu 

uma guia para recolhimento de impostos com valor a maior ou a menor, considerar o tempo 

de busca da mesma, a sua correção e entrega novamente, este processo como um indicador de 

qualidade no que se refere ao tempo que se levou. Na verdade o fato de ter ocorrido à falha na 

elaboração da guia e necessitar de correção, faz com que não seja considerado para fins de 

indicador de qualidade, pois a empresa contábil falhou no seu objetivo que é o de gerar e 

prestar informações com qualidade.  

Para efeito de se determinar e identificar os ambientes da qualidade para empresas 

contábeis verifica-se que o ambiente da qualidade in line, por mais que possa parecer voltado 

à indústria, suas características estão alinhadas com a prestação de serviços. Outra situação é 

que os demais ambientes da qualidade off line e on line também são aplicáveis a prestação de 

serviços, ou seja, não há como aplicar os modelos do ambiente da qualidade desmembrados 

um do outro. 

Na busca pela construção de um modelo da gestão da qualidade, a empresa contábil, 

após fazer o levantamento das características e elementos que envolvam os ambientes da 

qualidade e a sua adequação a realidade, deverá construir os indicadores da qualidade. São 

basicamente de três tipos: desempenho, suporte e da qualidade propriamente dita. Vale 

ressaltar também que para a elaboração de cada indicador deverá ser levado em conta às 

características básicas de cada um e seu impacto na estruturação do modelo. 

Para que a empresa contábil possa ter o seu modelo de gestão da qualidade, necessita 

do levantamento dos ambientes da qualidade e da elaboração dos indicadores da qualidade em 

relação a estes ambientes. Portanto, é de suma importância a caracterização do indicador, pois 

é ele o ponto inicial de todo o processo que é gerado para se chegar ao modelo de gestão da 

qualidade. 

Para que se possa chegar à definição de indicador é primordial a sua associação e a 

inter-relação entre dois conjuntos de dados: a relação com o ambiente de avaliação e sua 
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estrutura. A validação desse indicador se dá quando a relação com o ambiente de avaliação 

gera quatro informações básicas como o objetivo, justificativa, ambiente e padrão. Também, 

quanto a sua estrutura, o indicador deverá apresentar três componentes básicos como o 

elemento, fator e medida. 

Na prestação de serviços que é efetuada pelas empresas contábeis o modelo da gestão 

da qualidade deve abordar um projeto de cunho global e que esteja em sintonia com o cliente. 

Nessa busca pela satisfação do cliente no que concerne a prestação de seus serviços, a 

empresa contábil deve pensar num modelo preventivo. Em outras palavras, é preciso que o 

modelo seja adaptável, criativo, flexível e atemporal, podendo assim entender e atender as 

demandas e exigências dos clientes, porque o ambiente da prestação de serviços é dinâmico, 

quase que simultaneamente o serviço é produzido e entregue. 

Segundo Takashina (1999), indicadores são formas de representação quantificáveis 

das características de produtos e processos. São utilizados para controlar e melhorar a 

qualidade e o desempenho de produtos e processos. 

 

Os indicadores devem apresentar as seguintes propriedades: 

- Ser representativo; 

- Fácil de entender; 

- Testado no campo; 

- Econômico (não dar trabalho para ser calculado); 

Ainda segundo Takashina (1999), os indicadores da Qualidade estão associados às 

características da qualidade do produto, julgadas pelo cliente. Eles representam a eficácia com 

que o processo sob estudo atende às necessidades dos clientes, indicando como fazer tudo 

corretamente. A fórmula é: Quantidade de não atendimentos (problemas, erros, desvios) / 

Quantidade Total (quantidade, tempo, $).  

Vieira Filho (2003) afirma que os indicadores de produtividade estão associados às 

características do produto e do processo, desdobradas pelo processador a partir das 

características da Qualidade. Como estão mais relacionados aos fatores internos, utilizados 

para medir a utilização de recursos disponíveis ao processo, representa a eficiência dos 

processos na produção de produtos/serviços. Também representa a eficiência dos processos na 

produção de produtos/serviços. O melhoramento desses indicadores resulta na otimização de 

processos e diminuição de custos A fórmula é: Total de saídas / recursos consumidos (ou 
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disponíveis). Na empresa contábil pode-se verificar a utilização deste indicador verificando a 

quantidade de declarações de imposto de renda pelo Office boy em uma única entrega. 

Conforme Vieira Filho (2003) Um sistema de gestão é considerado eficiente quando 

atinge os resultados desejados por meio de uma utilização ótima dos processos e recursos 

disponíveis. Recursos utilizados x Recursos Orçados = Eficiência. Para as empresas contábeis 

é muito importante esta situação onde eficiência da utilização dos recursos, pode gerar lucro. 

Vieira Filho (2003) prossegue dizendo que a produtividade é uma medida de quão 

bem foram utilizados os recursos disponíveis para atingir os resultados especificados pelo 

cliente. Na forma de indicador: Recursos utilizados x Recursos Obtidos = Produtividade. O 

Indicador de Produtividade deve ser considerado uma medida relativa e, portanto deve ser 

comparado com o indicador do período anterior ou de um período base. O indicador pode ser 

calculado para cada um dos recursos ou insumos utilizados. Como nem todos eles tem o 

mesmo impacto sobre os resultados, na prática é conveniente hierarquizá-los e calcular o 

indicador somente para os poucos recursos vitais e ignorar os triviais. Como exemplos de 

indicadores de produtividade para empresas contábeis, podem ser citados: tempo de ciclo por 

serviço, serviços por colaborador, relatórios por profissional, custo por tarefa executada, 

utilização do equipamento, transações por hora, custo do serviço vendido.  

Conforme Gurovitz (2003), a melhoria da produtividade é importante para aumentar a 

competitividade. Como, basicamente, ela pode ser definida como “tudo o que sai da empresa 

dividido pelo que entra”, a empresa deve aumentar o primeiro item reduzir o segundo, ou 

ambos. 

A avaliação da qualidade permite que uma organização, por meio de indicadores 

relativos ao cliente externo/interno, ao produto, aos serviços, a elementos operacionais e 

financeiros possam medir seu desempenho. De acordo com (Gil, 1992), estes indicadores 

devem apresentar as seguintes características:   

a) devem refletir a visão do cliente, ou seja, devem possibilitar a verificação da 

qualidade sob a percepção do cliente. Estes indicadores devem refletir como o produto está 

sendo usado no seu destino e o seu encaixe na cadeia de valor do cliente;  

b) devem indicar o nível de utilização de recursos, isto é, possibilitam a 

constatação da ocupação da capacidade produtiva da organização e a definição do melhor 

"mix" de produção, ou seja, quais itens, quanto e quando produzir determinados produtos para 

melhor dimensionar os recursos produtivos. Estes indicadores são calculados pela relação 

entre a capacidade instalada de produção e o nível de ocupação desta;  
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c) devem ser sensíveis às variações do processo, de forma a indicar se os produtos 

estão sendo fabricados dentro das especificações projetadas, ou se, com a prática, o processo 

produtivo foi aperfeiçoado no sentido de estreitar os limites de tolerância;  

d) devem ser objetivos e facilmente mensuráveis. A objetividade de um indicador 

está na sua característica de representar, para quem está acompanhando, a perda ou ganho, a 

qualidade ou níveis de defeito, com seu desvio;  

e) devem fornecer respostas na periodicidade adequada. Isto representa a 

capacidade de um indicador fornecer respostas antes que o processo por ele medido gere 

perdas para a organização e devem estar próximos ao ponto de ocorrência do problema, ou 

seja, deve estar disponíveis para quem precisa tomar decisões no processo, reduzir o segundo, 

ou ambos. 

Os indicadores de flexibilidade do processo, ou de adaptabilidade, medem a 

capacidade de um produto ou processo se adaptar aos requisitos individuais e especiais do 

cliente. No caso de modelos de gestão de qualidade e produtividade, temos: percentuais de 

pedidos especiais recebidos, percentuais de pedidos especiais recusados, percentuais de 

pedidos especiais aceitos, percentuais de pedidos especiais atendidos (Vieira Filho, 2003). 

A apuração de resultados por meio dos indicadores permite uma avaliação do 

desempenho da organização no período, subsidiando as tomadas de decisão e o 

replanejamento. Para isso o acompanhamento do indicador deve demonstrar níveis, 

tendências e comparações: 

- O nível refere-se ao patamar em que os resultados se situam no período (p. ex.: custo 

de refugos e retrabalhos igual a 2% do custo total). 

- A tendência refere-se à variação do nível dos resultados em períodos consecutivos (p. 

ex.: redução de 10% no custo de refugos e retrabalhos de 1994 para 1995). 

- A comparação pode ser feita em relação a indicadores compatíveis de outros produtos 

ou processos da organização, com os indicadores de outras unidades de negócios ou de outras 

organizações. 

O valor pretendido para o indicador de um produto ou processo é chamado de meta, 

que deve ser atingida em determinadas condições, estabelecidas no planejamento. A meta 

deve ser fixada a partir das necessidades e expectativas traduzidas do cliente (interno e 

externo), levando em conta os objetivos e estratégias da organização e os referenciais externos 

de comparação. Todo indicador deve ter um título que permita identificar sua aplicação.  
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Para que os indicadores da qualidade e da produtividade sejam eficientes e eficazes, 

sua integração é importante. No desenvolvimento dos indicadores da qualidade e 

produtividade é preciso determinar quais indicadores são de desempenho, quais de suporte e 

quais de qualidade, propriamente dito. 

 Por mais que os requisitos da norma ISO 9001/2008 estejam voltados para processo, 

na construção dos indicadores da qualidade e da produtividade, não se deve esquecer que o 

foco são os clientes. 

Como exemplos, abaixo alguns indicadores que podem ser usados com foco no 

cliente, na qualidade da empresa, colaboradores e qualidade de serviços: 

a) Cliente 

OBJETIVOS  INDICADORES 

Aumentar o índice de satisfação dos clientes Pesquisa de satisfação dos clientes, 

estipulando como meta, mínimo 85% de 

satisfação. 

Reduzir reclamação de clientes Índice de reclamação mensal, estipulando um 

máximo de apenas 01. 

b) Qualidade para a empresa 

OBJETIVOS  INDICADORES 

Aumentar a produtividade Índice de produtividade mensal: Faturamento 

/ nº médio de colaboradores (mês), tendo 

como meta R$ 5.000,00 por colaborador. 

Aumentar a rentabilidade Índice de rentabilidade mensal ($): Custo do 

Serviço Prestado / Faturamento dos serviços 

prestado líquido, sendo a meta, máximo 

70%. 

Aumentar o volume de serviços prestados Volume de prestação de serviços mensal: 

Comparativo entre o número de tarefas 

desenvolvidas / faturamento dos serviços 

prestados líquido. Meta de 7.000 tarefas 

c) Colaboradores 

 OBJETIVOS  INDICADORES 

Diminuir o índice de rotatividade Índice de rotatividade (%): Nº colaboradores 
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demitidos/ nº colaboradores total. Meta 2% 

Diminuir o índice de absenteísmo Índice de absenteísmo (%): Horas perdidas / 

horas trabalhadas. Máximo 1,5% 

d) Qualidade para os serviços 

OBJETIVOS  INDICADORES 

Reduzir o índice de devolução de serviços Índice de devolução mensal (%): nº serviços 

devolvidos / nº serviços prestados. Meta 1%. 

  

Reduzir o número de serviços elaborados 

erroneamente 

Índice de serviços elaborados erroneamente 

(%): nº de serviços elaborados erroneamente 

/ nº serviços prestados. Meta 1,5% 

Reduzir o retrabalho interno Índice de retrabalho mensal (%): nº de 

retrabalhos / nº serviços prestados. Meta 2º 

 

É importante que a alta direção esteja atenta para que a empresa, por conta de elaborar, 

desenvolver e programar o modelo de gestão da qualidade, não fique estático. O perigo é que, 

com o passar do tempo, os colaboradores acabem se desmotivando, fazendo com que todo o 

esforço emanado para a geração do modelo fique sem efeito. Quando esta situação de 

paralisação da empresa acontece, ela pode desencadear o que De Ming (1990), identifica 

como as “5 Doenças Fatais na Administração”, que debilitam as empresas que, por conta das 

mudanças no mercado, precisam estar em constante transformação. São elas: 

a) Doença nº 1 - Falta de constância de propósito, cujo sintoma maior é o raciocínio de curto 

prazo. Muitas pessoas não definiram porque formaram uma empresa, ou onde desejam que ela 

esteja no futuro.  

- Falta de objetividade constante  

- Nenhum planejamento para o futuro  

- Falta de definição de metas em longo prazo 

b) Doença nº 2 - Caracteriza-se pela ênfase em lucros em curto prazo. Através de técnicas 

administrativas, como a aquisição e contabilidade criativa, muitas empresas concentram-se na 

melhoria imediata dos dividendos trimestrais, às custas da melhoria em longo prazo, da 

qualidade do produto e do bom atendimento.  

- Culto ao dividendo trimestral 

- Sacrifício do crescimento em longo prazo 
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c) Doença nº 3 - Avaliação anual do desempenho dos empregados assalariados, muitas vezes 

denominada administração por objetivos ou administração por mérito é deletéria para o 

planejamento em longo prazo, realimenta o desempenho em curto prazo, aniquila o trabalho 

em equipe e tira a motivação dos empregados.  

- É um sistema que desmotiva o empregado 

- A avaliação anual de desempenho é um sistema arbitrário e injusto  

- Alimenta o desempenho imediatista  

- Destrói o trabalho em equipe  

- Estimula o medo 

d) Doença nº 4 - A mobilidade da administração. Uma boa administração exige muito tempo e 

requer conhecimento dos problemas da empresa, de seu processo de produção, vendas, 

atendimento, etc. As avaliações anuais estimulam os gerentes a passar de uma empresa para 

outra, em busca de melhores salários e não a fazer com que criem raízes.  

- Falta de conhecimento da empresa  

- Falta de compreensão de seus problemas  

- Falta de raízes na empresa 

e) Doença nº 5 - A administração utiliza somente os números visíveis. São igualmente 

importantes os números desconhecidos e que não podem ser conhecidos. Por exemplo, o 

efeito multiplicador de um cliente satisfeito ou de um que esteja insatisfeito. As empresas que 

não levarem em conta esses dados não sobreviverão.  

  -Uso exclusivo de dados visíveis  

           - Nenhum uso de dados invisíveis 

Algumas dessas doenças são muito comuns em empresas de serviços (inclusive as 

contábeis), como é o caso das “doenças 2 e 5”.  

 

 

 

 CONCLUSÃO 

 

O arcabouço teórico desenvolvido evidencia alguns pontos fundamentais, tais como: a 

importância da gestão da qualidade na obtenção de vantagem competitiva para qualquer 

empresa, incluindo as de serviços, o crescente nível de exigência dos clientes em relação aos 

serviços prestados pelas empresas contábeis, o aumento da competitividade no setor, a 
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necessidade de adaptação das empresas contábeis à nova legislação e a importância do 

gerenciamento por meio de indicadores da qualidade para oferecer valor aos clientes. 

Para melhor explicar a necessidade do modelo, é preciso abordar novamente as 

dimensões da qualidade em serviços. 

Basicamente, a qualidade de um serviço, como percebida pelos clientes, tem duas 

dimensões: uma “dimensão técnica” ou “de resultado” e uma “dimensão funcional” ou 

“relacionada a processos”. Todos os resultados de processos de serviço são, obviamente, parte 

da experiência da qualidade (Gronroos, 2009). 

O que os clientes recebem em suas interações com uma empresa é importante para eles 

e para sua avaliação da qualidade. Internamente, isso é considerado como a qualidade do 

serviço prestado, porém, de acordo com Roos, Gustafsson e Edvardsson (2006). É uma mera 

dimensão da qualidade denominada “qualidade técnica do resultado” do processo de produção 

do serviço. É o que fica com o cliente ao final do processo de produção do serviço e de suas 

interações comprador-vendedor. Frequentemente, segundo os autores, essa dimensão pode ser 

medida com relativa objetividade pelos clientes, devido a suas características como uma 

solução técnica para um problema. 

Entretanto, como há várias interações entre o fornecedor de serviços e o cliente, 

incluindo diversas séries de momentos da verdade, a dimensão técnica da qualidade não 

contará para a qualidade total que o cliente percebeu ter recebido. Obviamente, ele também 

será influenciado pelo modo como a qualidade técnica - o desfecho, o resultado final do 

processo – é transferida para ele. 

Portanto, o cliente também é influenciado pelo modo como ele recebe o serviço e 

como experimenta o processo simultâneo de produção e consumo. De acordo com Ribeiro e 

Fleury (2006), essa é outra dimensão da qualidade, estreitamente relacionada ao modo como 

são tratados os momentos da verdade nos encontros de serviço entre si e como o fornecedor 

de serviços funciona. Por conseguinte, ela é denominada “qualidade funcional do processo”. 

Então, chega-se a duas dimensões básicas da qualidade, a saber, “o que” o cliente recebe e 

“como” ele o recebe; o resultado técnico ou desfecho do processo (qualidade técnica) e a 

dimensão funcional do processo (qualidade funcional). A questão, de acordo com os autores, 

é que a dimensão funcional da qualidade não pode ser avaliada tão objetivamente quanto à 

dimensão técnica; em geral, ela é percebida de modo muito subjetivo. 

Schneider e White (2004) afirmam que, na maioria dos casos, o cliente poderá ver a 

empresa de serviço, seus recursos e seus métodos e processos operacionais. Portanto, a 
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“imagem da empresa e/ou local” é da maior importância para a maioria dos serviços. Ela pode 

afetar a percepção da qualidade de diversas maneiras. Assim, a característica “onde” da 

percepção da qualidade de serviço seria adicionada às características “o que” e “como”. Para 

os autores a percepção da “qualidade funcional” é influenciada por elementos do ambiente 

físico. Por exemplo, uma decoração descuidada influencia a percepção do processo de serviço 

de um restaurante. O aspecto “onde” é considerado parte da dimensão “como”, o que é lógico, 

já que a percepção do processo depende claramente do contexto desse processo. 

A presente pesquisa  parte desse tripé para propor o modelo. Assim, é preciso definir 

indicadores relacionados à dimensão técnica (o que), a dimensão funcional (como) e a 

dimensão da imagem e/ou local (onde). Além disso, é fundamental usar indicadores de prêmio 

nacionais da qualidade também, sobretudo os que investem em cultura empresarial voltada 

para qualidade e os que são avaliados para a obtenção da certificação ISO 9001 em empresas 

de contabilidade. 

Assim como outras classes profissionais, como advogado e médicos, por exemplo, os 

contabilistas costumavam aterem-se aos processos, técnicas e legislação contábeis. Hoje, isto 

não é mais suficiente para garantir crescimento sustentável e competitividade para estas 

empresas. Os clientes buscam, cada vez mais, um assessoramento completo, o que exige das 

empresas contábeis informações rápidas, confiáveis e completas. Por conta dessa demanda, 

novamente fica evidenciada a importância do desenvolvimento e implementação de modelos 

de gestão da qualidade que gerem vantagem competitiva para as empresas.  

 

 Entendo, que a pesquisa desenvolvida até esse momento pode contribuir em muito, 

seja para os Acadêmicos dos Cursos de Ciências Contábeis fomentando o interesse na Gestão 

da Qualidade voltado a área contábil, bem como, para a estratégia nos setores contábeis ou 

nas empresas contábeis. Portanto, muito tem ainda tem a ser pesquisado, como a geração de 

indicadores de qualidade voltados à aplicação na gestão contábil. 
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CAPÍTULO 92 
 

CAPDEVER MOTUMBÁ MOTUMBAXÉ: CONTRIBUIÇÕES 
EDUCADORAS DE/PARA RESISTÊNCIA 

 
Nildete Cosa da Mata 

 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo primordial apresentar 
reflexões sobre as políticas de educação pública voltadas para adolescentes 
em vulnerabilidade social, bem como, as contribuições educacionais de/para 
resistência no Centro Afro de Promoção e Defesa da Vida Padre Ezequiel 
Ramin - CAPDEVER MOTUMBÁ-MOTUMBAXÉ. Nesse contexto, evidencia–
se uma prática de ações afroafirmativas para crianças e adolescentes 
implantadas e implementadas por uma equipe de um Centro Afro-católico. 
Para atender o referido objetivo, esse artigo pretende responder a seguinte 
questão: Como as ações educacionais de um centro afro-católico poderá 
contribuir com o combate a vulnerabilidade social de jovens e o extermínio de 
afrodescendentes diante das políticas de educação pública existente, 
gerando contribuições afroafirmativas? Nessa perspectiva, a realidade da 
pesquisa apontou as compreensões que os sujeitos têm em relação a 
vulnerabilidade social que acometem jovens da periferia, a qualidade da 
educação e a efetividade das políticas públicas, retratando nos resultados a 
educação como um direito do indivíduo e dever do Estado, garantindo a 
qualidade social, prioridade essencial no equilíbrio cultural e social, para o 
desenvolvimento geral de uma nação. 
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Introdução 

A escolha deste tema é decorrente de sua importância, bem como da 

realidade existente na escola escolhida para desenvolver este trabalho, a qual 

apresenta um número expressivo de crianças e adolescentes oriundos de 

comunidade vulnerável socialmente. Muitas, no decorrer de sua vida escolar 

apresentam algum tipo de dificuldade ou distúrbios de aprendizagem, cabendo 

à escola propor soluções para tentar amenizar tais situações. 

Há fatores e ações que podem ser realizadas pela equipe escolar e que 

contribuem para a minimização de situações relacionadas ao baixo desempenho 

na escola. Além de pensar em ações contemplando o corpo docente, direção e 

estudantes, faz-se necessário ampliar o fortalecimento entre a escola e a família 

do aluno, a qual é fundamental quando o assunto é prevenção, educação e 

valores.  

Reconhecendo a existência da vulnerabilidade social nas escolas, e seus 

efeitos na formação dos estudantes; bem como a importância da formação 

docente para atuar frente a essa realidade e do envolvimento da família e da 

comunidade, esta proposta de pesquisa será efetivada por meio da realização 

de visitas, reuniões, leitura, coleta de dados e análise da proposta de ações 

educadoras, e da literatura vigente e consultada, a fim de possibilitar uma melhor 

compreensão acerca do assunto e definir estratégias de atuação diante deste 

problema.  

A escola de qualidade social é aquela que atenta para um conjunto de 

elementos e dimensões socioeconômicas e culturais que circundam o modo de 

viver e as expectativas das famílias e de estudantes em relação à educação. Sendo 

assim, esta pesquisa, evidencia a educação na perspectiva do direito social, 

discutindo-se como principal questão: como as ações educacionais de um centro 

afro-católico poderá contribuir com o combate a vulnerabilidade social de jovens e 

o extermínio de afrodescendentes diante das políticas de educação pública 

existente, gerando contribuições afroafirmativas? 

Nesse sentido, algumas reflexões sobre a política educacional no Brasil 

com foco mais específico nas questões escolares, lembrando que a educação 

vai além do ambiente escolar. Ela abrange tudo o que se aprende socialmente 
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na família, na vizinhança, nos centros religiosos, no clube, na rua. Porém, a 

educação só é escolar quando ela for passível de delimitação por um sistema 

que é fruto de políticas públicas. 

No Brasil, os elevados índices de desigualdade social decorrem de 

profundas transformações da política econômica nacional, impactando na vida 

econômica, social e cultural da população. O reflexo dessa estrutura acentua: 

As desigualdades sociais e de renda das famílias e afeta suas 
condições de sobrevivência, assim as famílias vivenciam a diminuição 
de suas expectativas relacionadas à superação do estado de pobreza 
e reforça sua submissão aos serviços públicos disponíveis 
(STACCIARINI, 2013, p. 23).  

Desse modo, a educação busca a equidade social através do 

desenvolvimento intelectual das massas, a partir da premissa histórica de que a 

escola é um terreno onde ocorrem lutas sociais, que produzem e reproduzem a 

sociedade. Portanto, a educação pode ser entendida como “o ato de produzir, 

direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1995, 

p.47).  

Assim, foi realizada uma pesquisa no CAPDEVER – Motumbá 

Motumbaxé, uma instituição de ensino, no município de Salvador, que a tende a 

crianças em idade de Educação Infantil e Adolescentes do Ensino Médio, com a 

pretensão de contribuir com o debate sobre a vulnerabilidade social, juventude, 

as políticas de educação pública e ações afroafirmativas. 

 

Desenvolvimento  

            O Centro Afro de Promoção e Defesa da Vida Padre Ezequiel Ramin - 

CAPDEVER MOTUMBA-MOTUMBAXÉ surgiu em 13 de julho de 2003, com a 

intenção de promover a conscientização e emancipação da população menos 

favorecida e, preferencialmente, afrodescendentes, visando, especificamente, o 

fim da mortalidade infanto-juvenil, a prevenção e recuperação de jovens contra 

a violência e as drogas. Com a pastoral dos Direitos Humanos reivindicou a 

segurança pública, a educação, transporte e saúde; bem assim, o resgate da 

autoestima dos afrodescendentes. 
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              Desde a fundação que o Centro Afro de Promoção e Defesa da Vida 

Padre Ezequiel Ramin - CAPDEVER MOTUMBÁ MOTUMBAXÉ, vem atuando 

no atendimento de crianças e jovens em movimentos de valorização à cultura, 

envolvendo-os em atividades voltadas para capoeira, dança afro, valsa, 

percussão, entre outras ações, funcionando nos bairros Novo Horizonte, Nova 

Sussuarana e no município de Lauro de Freitas. CAPDEVER significa Centro 

Afro de Promoção e Defesa da Vida Ezequiel Ramin e Motumbá Motumbaxé 

uma bênção africana que significa:  

“Deus te abençõe com a vida em paz e abundância”, objetivando 
afastar crianças e adolescentes das ruas e do contato com 
a criminalidade, através de atividades na área educacional, a exemplo 
de reforço escolar e atividades emocionais, artísticas e culturais, entre 
elas: aulas de dança e capoeira, oficinas de percussão, aulas de 
grafitagem, dentre outras (CAPRINI, 2015, p. 22). 

A instituição traz o nome do Padre Ezequiel Ramin pelo seu legado de 

vida ser compatível com a ideologia do CAPDEVER. O referido Padre nasceu na 

Itália em 1953. Ainda jovem decidiu dedicar sua vida aos mais pobres e 

necessitados como missionário além das fronteiras. Foi ordenado sacerdote em 

1980, e aos 30 anos, foi enviado em missão ao Brasil, mais especificamente, à 

Cacoal, Rondônia, cujo estado ainda estava em processo de colonização.  

Nesse percurso, encontrou uma igreja que caminhava junto ao povo, 

comprometida com os pobres e atentas às questões sociais. Não demorou muito 

para perceber os conflitos de terra que havia naquela região. Encontrou-se num 

contexto de desigualdades pela falta de reforma agrária e de uso de violência 

pelos poderosos que grilavam terras para ampliar seus latifúndios. 

Corajosamente, colocou-se em defesa de indígenas e posseiros em luta pelo 

direito a terra, vivendo de modo muito concreto a opção pelos pobres e a 

fidelidade até o fim.  

Padre Ezequiel Ramin foi um sacerdote italiano, assassinado por 

latifundiários em Rondônia, durante uma missão de paz em favor de sem-terra e 

índios. Juntamente com a comunidade do Zumbi dos Palmares foi escolhido 

como padroeiro do CAPDEVER, por um de seus fundadores, o qual foi 

companheiro de missão e exemplo de compromisso na luta pela justiça no Brasil, 
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Padre Ferdinando M. Caprini. Assim, fortaleceu-se a atuação do Centro Afro 

CAPDEVER MOTUMBAXÉ, representando uma instituição que:  

Luta com o povo afrodescendente, complementando a educação 
pública, com formas educativas que impeçam “o último tiro” que mata 
os jovens negros; bem como, evidenciando a ação da igreja católica 
no combate a praga do alcoolismo e da drogadição, que provocam 
também a violência juvenil (CAPRINI, 2015, p.23). 

A instituição é conduzida por sua presidente Sra. Roberjane Ribeiro, a 

qual afirma que o trabalho no Centro afro-católico visa:  

Recuperar a autoestima daqueles que participam do Centro, sobretudo 
dos jovens negros, que estão mais expostos às violências sociais, com 
o propósito de reduzir ou minimizar as vulnerabilidades sociais nas 
comunidades quanto à drogadição, violência, gravidez precoce, 
difundindo a cultura de paz (CAPRINI, 2015, p. 45). 

Desse modo, necessário se faz, assegurar a efetividade da educação nos 

espaços do Centro em prol da inserção de adolescentes, principalmente, os 

afrodescendentes no mundo do conhecimento. 

 Sustentabilidade do CAPDEVER MOTUMBÁ-MOTUMBAXÉ 

O Centro CAPDEVER MOTUMBAXÉ atende a 500 pessoas entre adultos, 

adolescentes e crianças, desses 36 adultos, que se preparam e atuam como 

agentes multiplicadores e pacificadores na comunidade, visando:  

Contribuir com o desenvolvimento em seus aspectos físicos, intelectual 
afetivo e social de forma integral das crianças, adolescentes, utiliza-se 
uma metodologia inspirada na Pedagogia do Oprimido, do mestre 
Paulo Freire, que nos propõe a pedagogia dialógica emancipatória 
(CAPRINI, 2015, p. 18). 

Este Centro tem um apoio de diversas instituições, as quais vêm 

contribuindo com a realização de ações educadoras junto à igreja e a sociedade 

para implementação de políticas públicas no combate à violência, resgate da 

consciência étnica e, assim, reduzir as vulnerabilidades sociais nas 

comunidades difundindo a cultura de paz, tais como: Pastoral Católica, da 

Coordenação Ecumênica de Serviço – CESE, do Instituto C&A, da Petrobrás, do 

Centro da Pastoral Afro Padre Heitor  Frisotti – CENPAH, Paróquia São Daniel 

Comboni de Sussuarana, Prefeitura de Salvador e Prefeitura de Lauro de Freitas 

com suas Secretarias de Igualdade Racial e Secretaria Estadual da Pobreza. 
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As comunidades da Grande Sussuarana, desde os anos 2000, sentiam a 

necessidade de melhorias no seu sistema educacional. Havia várias escolinhas 

comunitárias e precisava melhorar o ensino público em número de escolas, como 

também, em qualidade. O Estado, depois de muita luta, ofereceu as atividades 

extraescolares como Agentes Jovens e Programa Segundo Tempo. Nesse 

contexto, a comunidade participou ativamente:  

Na busca de resposta ao problema, pois a pesquisa da Pastoral do 
Menor já identificava a relação de evasão escolar com a violência 
juvenil. Por sua vez, “as lideranças comunitárias ligadas a Pastoral Afro 
e às Pastorais Sociais do Menor e da Criança estimularam a criação 
no Centro do Projeto Motumbaxé Mirim Erês. Este Projeto se tornou a 
base pedagógica do CAPDEVER-MOTUMBAXÉ” (CAPRINI, 2015, p. 
10-11). 

As crianças e jovens atendidos no Centro são filhos de pais na sua maioria 

analfabetos e apresentam muita dificuldade de adentrar no mundo letrado. Os 

maiores desafios são na socialização, pois tendem a reproduzir o modelo familiar 

de agressividade e violência entre gênero e, por conseguinte, o alcance da 

alfabetização. Todos os afrodescendentes, crianças e adolescentes apresentam 

baixo poder aquisitivo, frequentam o ensino público e muitos vivem do Programa 

Bolsa Família. 

Com a grande contribuição de um precioso parceiro, Ferdinando M. 

Caprini, o Centro afro-católico foi elevando o trabalho com o compromisso de 

luta pela justiça no Brasil, na Bahia. Em 2000, veio para Salvador, onde fundou 

o Centro de Pastoral Afro Padre Heitor - CENPAH, buscando o diálogo entre a 

Igreja e o Candomblé, e o resgate de Cultura Afro dentro da Igreja; participou da 

Coordenação do Centro Arquidiocesano de Pastoral Afro – CAAPA, além de 

participar na organização de campanhas na Itália e Brasil contra o turismo sexual 

e genocídio do tráfico das drogas e dos grupos de extermínio. Ressalta-se, 

também, que foi um dos fundadores e tesoureiro do CAPDEVER - Centro Afro 

de Promoção e Defesa da Vida.  

Contexto pedagógico e práticas educadoras de resistência  

 As crianças e jovens são envolvidos em atividades apropriadas à 

Educação Infantil - de 03 a 06 anos, reforço escolar - de 07 a 12 anos e de 13 a 

18 anos e suas famílias, que apresentam problemas de alcoolismo, drogas e 
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violência doméstica.  As atividades são de Complementação Escolar, Roda de 

Conversa, Roda de Espiritualidades Ecumênica Aberta a todas as orientações 

religiosas, oficinas de DJs, Percussão, Capoeira, Grafite, Curso de manicure 

para as mães e adolescentes.  

O CAPDEVER acredita no protagonismo da juventude, na sua 

potencialidade e proporciona diariamente um exercício do respeito, crescimento 

e aprendizagem na busca da realização de uma educação igualitária. A 

instituição oferece atividades nas áreas de educação, arte e cultura. Nessa 

perspectiva, empodera os jovens, sobretudo negros, a se reconhecerem 

enquanto agentes de transformação da sua realidade de exclusão, violência e 

preconceitos. 

Alguns jovens se descobriram artistas nas atividades do Centro. Muitos 

estão cursando ensino superior e se dedicam às atividades, ensinando aos mais 

jovens o que estão aprendendo nos bancos das universidades - Histórias de 

superação!  As mães participam de terapia comunitária sistêmica objetivando 

encontrar soluções para seus problemas, atividades de autoestima e produção 

coletiva, como: artesanato, curso profissionalizante de manicure para ter 

autonomia financeira. Vale destacar que algumas dessas atividades acontecem 

na sede CAPDEVER e na comunidade da Portelinha, uma ocupação atrás do 

estabelecimento público denominado Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA e no LIXÃO do município de Lauro de Freitas. 

O CAPDEVER MOTUMBAXÉ, ao longo da sua experiência vem 

proporcionando ações educadoras junto aos estudos e conhecimento das 

múltiplas inteligências de Gardner, devido à pertinência aos talentos naturais da 

juventude, poucos valorizados nos currículos e nas instituições de ensino oficial, 

perpassando por atividades espirituais, existenciais, emocionais, culturais e 

esportivas, na construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária e feliz. 

Neste sentido, a Teoria das Inteligências Múltiplas funciona como uma 

ferramenta que pode contribuir consideravelmente para o processo de ensino-

aprendizagem, visto que parte do pressuposto de que a abordagem de ensino 

do professor deva privilegiar as características pessoais dos alunos frente a um 

determinado conteúdo; consequentemente a proposição de uma metodologia de 
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ensino diferenciada, que leve em conta características individuais na realidade 

das escolas públicas, por si só se apresenta como fator relevante que tem muito 

a contribuir para um processo de ensino-aprendizagem calcado em critérios de 

ordem eminentemente qualitativa.  

Se por um lado, a massificação do ensino no Brasil foi consequência 

positiva do processo de redemocratização política que buscou atingir aos 

milhares de analfabetos de nosso país, por outro, ela trouxe consigo resultados 

desastrosos, tendo em vista que o critério de inclusão escolar foi estabelecido a 

partir de parâmetros quantitativos, que desconsideraram fatores que garantiriam 

um ambiente de ensino de qualidade, tais como: a valorização e o 

aprimoramento do profissional da educação, estruturas físicas adequadas, 

materiais didáticos pedagógicos pertinentes, ferramentas tecnológicas 

funcionais, dentre outros.  

Os questionamentos propostos por Gardner contribuem para a reflexão 

sobre o papel do professor e do aluno imersos em um contexto de ensino em 

que prevalece a massificação, a padronização, contrapondo-se ao caráter de 

particularidade apontado pelo autor em cada uma das inteligências. Não se trata 

de enaltecer uma única aptidão individual, ou ainda, de simplesmente “rotular” o 

aprendiz ao estabelecer-lhe um “perfil pedagógico”. O próprio Gardner chama a 

atenção para a interação entre as inteligências, esclarecendo que a inteligência 

pode ser definida como as capacidades/habilidades linguísticas e lógicas-

matemáticas. Para Howard Gardner, no entanto, todos os indivíduos normais 

são capazes de uma atuação em pelo menos sete diferentes habilidades, 

independentemente das áreas intelectuais.  

Na concepção de Gardner, todos os indivíduos, em princípio, têm a 

habilidade de questionar e procurar respostas usando todas as inteligências. 

Todos os indivíduos possuem como parte de sua bagagem genética, certas 

habilidades básicas em todas as inteligências. A linha de desenvolvimento de 

cada inteligência, no entanto, será determinada tanto por fatores genéticos e 

neurobiológicos quanto por condições ambientais. Cada uma destas 

inteligências tem sua forma própria de pensamento, ou de processamento de 

informações, além de seu sistema simbólico (1995, p. 32-33). 
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O conceito de cultura é central na Teoria das Inteligências Múltiplas. A 

definição de inteligência como a habilidade para resolver problemas ou criar 

produtos, que são significativos em um ou mais ambientes culturais, sugere que 

alguns talentos somente se desenvolvem porque são valorizados pelo ambiente. 

Para Gardner, cada cultura valoriza certos talentos, que são passados para a 

geração seguinte (GARDNER, 1999, p. 52). E assim, com um grupo 

multidisciplinar, Gardner – que está à frente da iniciativa há 30 anos – pesquisa 

os processos de aprendizagem na busca de criar formas mais abrangentes e 

efetivas de educação; resultante em metodologias desenvolvidas relacionadas 

às inteligências, compreensão e ensino – o ensino para a compreensão. Quem 

compreende pode pensar, agir e sentir a partir do que assimilou. Nesse contexto, 

abraça-se as individualidades do estudante, podendo alcançar aprendizados 

significativos e contribuir para a formação de um cidadão preparado para os 

desafios do presente.  

  Os tipos da inteligência que uma pessoa possui (Gardner sugere a maior 

parte de nós são fortes em três tipos) indicam não só algumas capacidades, mas 

também a maneira ou o método no qual as pessoas preferem aprender e 

desenvolver as suas forças – e também desenvolver suas fraquezas (1999, p. 

54). Desse modo, a pressão do possível fracasso ao ser forçado a atuar e pensar 

não naturalmente tem uma significativa influência negativa na eficácia 

da aprendizagem. Pessoas relaxadas e felizes aprendem mais prontamente do 

que as estressadas e infelizes. A força de uma pessoa é também um canal de 

aprendizagem. A fraqueza de uma pessoa não é um grande canal de 

aprendizagem. 

Quando se acrescenta isso ao que se sabe sobre crenças pessoais e 

confiança tudo começa a fazer mais sentido. Desenvolve-se as pessoas pelas 

suas forças e não só estimulando o seu desenvolvimento – também é preciso 

fazê-las felizes (porque todo mundo gosta de trabalhar nas suas áreas de força) 

– e também cultivando a sua confiança e aumentando sua crença (porque elas 

veem que estão fazendo algo bem, e dizem-lhes que elas estão fazendo algo 

bem também). 
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Dessa forma, o desenvolver das forças de uma pessoa aumentará a sua 

resposta à experiência de aprendizagem, o que as ajuda a desenvolver suas 

fraquezas bem como as suas forças. Sendo assim, na literatura de Gardner, a 

inteligência é uma mistura de várias capacidades (as sete inteligências e alude 

a outras) que são todo o grande valor na vida. Mas ninguém bom em todas elas. 

Na vida precisa-se de pessoas que coletivamente sejam boas em coisas 

diferentes. Um mundo bem equilibrado, com organizações e equipes bem 

equilibradas são necessariamente compreendidas como misturas diferentes da 

inteligência. Isto dá ao grupo uma capacidade coletiva maior do que a um grupo 

de especialistas identicamente capazes. 

A nosso ver, a maior contribuição da Teoria das Inteligências Múltiplas à 

educação é justamente conscientizar o professor da necessidade de expandir o 

repertório de técnicas e estratégias empregadas no ambiente escolar para além 

daquelas linguísticas e lógicas, tipicamente inseridas no contexto educacional. É 

possível identificar com facilidade o nítido contraste entre um professor que 

procura pôr em prática a Teoria das Inteligências Múltiplas em seus contextos 

de ensino e aquele de uma sala de aula de ensino basicamente tradicional. 

Porém, o ambiente tipicamente tradicional e o contexto em que há a 

implementação de atividades de ensino que estimulem as inteligências múltiplas, 

não significa, necessariamente, que sejam incompatíveis e excludentes, 

conforme se observa que: 

Até o ensino tradicional pode ocorrer de várias maneiras planejadas 
para estimular as oito inteligências. A professora que fala com ênfase 
rítmica (musical), desenha no quadro para ilustrar pontos (espacial), 
faz gestos dramáticos enquanto fala (corporal/cinestésica), faz pausas 
para dar aos alunos tempo para refletir (intrapessoal), faz perguntas 
que convidam à interação animada (interpessoal) e inclui referências à 
natureza em suas aulas (naturalista) está usando os princípios das IM 
dentro de uma perspectiva centrada no professor (ARMSTRONG, 
2001, p. 61).  

Vale ressaltar que, as teorias de Gardner se mostram relevantes porque, 

embora muitas vezes seja inviável adequar atividades para cada aluno 

separadamente, é possível, entretanto, traçar um perfil geral da classe levando-

se em conta os perfis individuais e, a partir de então, programar atividades e 

estratégias de ensino que: 
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Sejam desenvolvidas individualmente e em grupo; equilibrem o nível 
de exposição do aluno mais extrovertido e do mais tímido; estimulem e 
permitam a participação de todos os alunos; visem o maior índice de 
sucesso em sua realização, calculado com base nas competências dos 
alunos envolvidos; atendam a seus interesses e necessidades; 
permitam-lhes reconhecer a eficácia de atividades que priorizam a 
memória visual, auditiva, oral, dentre outros (ARMSTRONG, 2001, 
p.96). 

Esta mudança de ambientação ou a diversificação de atividades com 

ênfase em inteligências específicas é necessária, uma vez que: 

Cada criança tem inclinações diferentes nas oito inteligências, de modo 
que qualquer estratégia específica provavelmente será muito bem   
sucedida com um grupo de alunos e nem tão bem-sucedida com outros 
(ARMSTRONG, 2001, p.73). 

A realização das atividades, dentro e fora da sala de aula e baseadas em 

estratégias específicas para estimular diferentes inteligências, contribuiu para 

traçar um perfil dos alunos e, a partir dessa observação, foi possível estabelecer 

critérios que nortearam a preparação e a realização de cada tarefa no transcorrer 

das aulas. Com base nessas crenças, nos 10 anos de existência do referido 

Centro, sob a orientação principal da parceria com o CESE e o Instituto C&A, o 

CAPDEVER MOTUMBAXÉ passou por uma revisão e reprogramação de suas 

estratégias e ações contra a violência e extermínio da juventude, além de efetivar 

a rede que a sociedade civil precisa conseguir as mudanças necessárias nesse 

âmbito. 

Desse modo, por meio de assessorias especializadas, se definiu quatro 

eixos: Identidade, Estrutura, Estratégias-ação, Fonte de Recursos em prol da 

efetiva inclusão social dos afrodescendentes na Bahia e o comprometimento 

contra o fracasso escolar que se somam ao sofrimento e a baixa autoestima, 

advindas da discriminação de gênero, raça e classe social, que marcam crianças 

e adolescentes do bairro de Sussuarana. O Centro desenvolve-se por meio da 

metodologia conscientizadora de Paulo Freire, destacando a: 

Pedagogia da Autonomia como imprescindível à formação humana, 
implementada mediante a liberdade do pensar, o diálogo, o respeito ao 
outro, a fim de promover a ética humana, por isso que na sala de aula, 
os docentes devem trazer problemas reais para que as crianças, 
jovens aprendam a lidar com as emoções, com autocontrole e sejam 
felizes (FREIRE, 1996, p.37). 

Assim, a educação implementada no CAPDEVER fundamenta-se em 

condições para o ao desenvolvimento global e harmonioso à luz dos valores 
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sociais, despertando e estimulando o educando para a verdade, a justiça, o 

respeito e a solidariedade. Esse ideal da instituição vai ao encontro da formação 

e das concepções educacionais de Paulo Freire, que crê na educação autêntica 

como o caminho necessário para a justiça e a paz. Assim, Freire descreve que 

a escola deve estar pautada em um modelo de “pedagogia fundada na ética, no 

respeito à dignidade, à própria autonomia do educando” (FREIRE, 2010, p. 16).  

Paulo Freire (2001), ao formular as bases da educação libertadora – 

educação como prática da liberdade –, fundamentada na teoria da ação 

dialógica, que substituiu o autoritarismo presente na escola tradicional, contribuiu 

para construir os princípios da educação comprometida com a humanização do 

ser humano e sua libertação. Essa concepção se materializa em atitudes, 

escolhas e relações empreendidas na prática pedagógica docente em que os 

estudantes são vistos como sujeitos capazes de produzir conhecimento, à 

medida que são estimulados pelo exercício crítico e dialógico de refletir e 

estabelecer relações com os objetos de seu contexto social e político, 

compreendendo que é possível intervir e transformar a realidade. A realidade 

opressiva é experimentada como um processo passível de superação, a 

educação para a libertação deve desembocar nas práxis transformadoras 

(FREIRE, 1979, p.72).  Freire elabora uma forma de educação interdisciplinar, 

com o grande objetivo da libertação dos oprimidos, ou seja:  

A humanização do mundo por meio da ação cultural libertadora, 
evitando a lógica mecanicista que considera a consciência como 
criadora da realidade, e o mecanismo objetivista, que considera a 
consciência como cópia da realidade (1979, p.74).   

O pensamento de Paulo Freire, além de estar sempre em movimento e 

dialogar com diferentes questões contemporâneas, traz elementos norteadores 

para a construção de teoria curricular emancipatória e eticamente comprometida 

com a humanização dos sujeitos (1979, p.75). Os seus trabalhos contribuem 

para a reflexão crítica e ampla de currículo, na medida em que este é percebido 

como um dos instrumentos de veiculação da ideologia de uma sociedade que se 

materializa nas ações dos envolvidos no processo educativo.  

Nesse sentido, os fundamentos educacionais de Paulo Freire constituem 

uma construção teórica do seu pensar crítico dialético da realidade cujos 

elementos podem contribuir na elaboração de propostas e na sugestão de 

Pesquisas e Reflexões Nacionais em Ciências Humanas, Sociais e Linguísticas

Página 1538



práticas curriculares voltadas para formação humana no processo de 

escolarização com base no trabalho pedagógico docente. Assim, parafraseando 

Freire (1996), este propunha uma educação molhada de afetividade, mas não 

deixando que a efetividade interferisse no cumprimento ético e no dever de 

professor e na sua autoridade, uma relação pedagógica cultural que não se trata 

apenas de conceber a educação como transmissão de conteúdos curriculares 

por parte do educador, tendo como necessidade a participação do educando, 

levando em conta a sua autonomia e sim estabelecendo uma prática dialógica 

na escola. Freire ressalta a:  

Importância da dimensão cultural no processo de transformação, pois 
a educação é mais do que uma instrução, para ser transformadora 
deve enraizar-se na cultura dos povos. Nesse sentido a transmissão 
de conteúdos estruturados fora do contexto do alfabetizando é 
considerada invasão cultural, porque não emerge saber popular (1996, 
p. 33). 

Os estudos e discussões sobre o processo de ensino e aprendizagem 

apontam como desafio superar a concepção, ainda presente, de que ensinar é 

transferir conhecimentos. Tais estudos colocam em questão o papel 

desempenhado pelo professor, baseando-se na compreensão de que ensinar é 

criar e organizar situações de aprendizagens possibilitadoras da produção de 

conhecimento (FREIRE, 2003, p. 35). Isso requer postura aberta, crítica e criativa 

do docente para, em diálogo com os estudantes, vivenciar permanente 

movimento de construção de saberes.  

Nas diferentes realidades educacionais, a prática docente deve procurar 

aguçar a curiosidade dos alunos principalmente por meio de pesquisas na troca 

de saberes. No ensino/aprendizagem por meio das atividades lúdicas, o 

conteúdo interage com os objetivos a serem trabalhados no momento oportuno. 

Por sua vez, na troca de saberes entre o professor e os educandos, estes 

constroem e reconstroem seus saberes desenvolvendo sua autonomia. Assim, 

[...] nas condições de verdadeira aprendizagem, Freire (2010) afirma que os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da 

reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do 

processo (2010, p. 26). 
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Nas salas da rede pública, é possível observar que se faz necessária 

também à troca de saberes, porém, em outra perspectiva, sendo de imensa 

importância que haja interação entre professor e aluno não apenas 

eventualmente, e, sim, constantemente. Para isso ocorrer mais facilmente, é 

importante que o professor atraia seus alunos para aula, iniciando-as, por 

exemplo, com uma conversa informal, o que leva as crianças a perceberem que 

algo novo irá acontecer. Com essa postura:  

Os alunos passam a escutar mais a fala do professor e, assim, permitir 
uma aproximação de diálogo entre professor e alunos para conhecê-
los melhor, inclusive alguns casos familiares ou problemas da própria 
escola. Dessa forma, o aluno sente-se acolhido nas suas vivências ou 
experiências e a escuta sempre aproxima, de maneira que quando ele 
ensina ao mesmo tempo em que aprende, se apropria do 
conhecimento e dos aspectos culturais gerais. Assim, “ensinar exige o 
reconhecimento e a assunção da identidade cultural” (FREIRE, 2010, 
p. 41). 

Quando as crianças e adolescentes encontram dificuldade para aprender 

e necessitam de apoio ou mesmo da famosa “recuperação”, os docentes, dentro 

de suas próprias vivências dentro da educação, mostram que tudo é possível, 

que é necessário seguir em frente, mas com esforço e determinação, buscando 

levantar a autoestima desses alunos e, assim, prosseguir com o conteúdo que 

ficou para trás por diferentes motivos e em diferentes contextos. O professor não 

pode discriminar o aluno que não aprendeu ou não consegue aprender. Sob essa 

ótica, Freire (2003) deixa claro que a:  

Educação nunca pode ser discriminatória em nenhum aspecto, 
devendo o professor se arriscar, inovar, para oferecer o melhor para 
seus alunos, onde “o papel do professor e da professora é ajudar o 
aluno e a aluna a descobrirem que dentro das dificuldades há um 
momento de prazer, de alegria” (2003, p. 52).  

Na perspectiva freireana, “o ensino dos conteúdos não pode se deter 

apenas à transmissão do saber, sendo ela importante para formação de cada 

indivíduo que perceberá que a aprendizagem é um elemento indissociável do 

ambiente escolar, da mesma forma que o conhecimento não deve ser trabalhado 

como algo finalizado e, sim, que pode ser revisto, recriado, repensado. Isso deve 

respeitar a natureza da aprendizagem de cada aluno para que adquira 

autonomia para ter um aprendizado significativo diante de suas necessidades e 

limitações” (FREIRE, 2010, p. 62).  
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Freire (2010) descreve a necessidade de o professor ter bom senso ao 

desenvolver suas práticas pedagógicas para atingir mais facilmente a autonomia 

dos alunos. Partindo dessa premissa para a realidade do Centro, os professores 

quando percebem que alunos estão com dificuldades ou que a metodologia não 

está acessível, reúnem-se e buscam fazer algo diferente, pois a utilização de 

atividades lúdicas sempre é interessante aos educandos. Nesse aspecto, Freire 

(2010, p. 69) cita que: 

O professor precisa saber ouvir, sentir, olhar o que cada educando 
apresenta para poder articular os saberes necessários ao processo de 
ensino aprendizagem: “aprender para nós é construir, reconstruir, 
constatar para mudar, o que se faz sem abertura ao risco e à aventura 
do espírito” e “a curiosidade como desafio para provocar algum 
conhecimento provisório de algo” (FREIRE, 2010, p. 87).  

Daí a importância de o professor saber usar as metodologias plurais e 

recursos para que os alunos aprendam cada vez mais e tenham autonomia 

necessária para isso, além de utilizá-las com alegria, entusiasmo e a esperança 

de fazer a diferença em suas vidas, visto que Freire (2010) descreve que nenhum 

educador deve cruzar os braços diante das fatalidades, mesmo diante da 

impossibilidade de mudar a sua realidade. Ao ter contato com as ideias e 

pensamentos de Freire, os professores passam a refletir mais sobre sua própria 

ação docente e pedagógica:  

Como também a ouvir mais seus alunos, interagindo com eles para que 
possam estreitar seus laços no intuito de favorecer grandemente a 
aprendizagem com o máximo de autonomia e esperança. “Ninguém 
começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde... 
Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se 
forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre 
a prática” (FREIRE, 2010, p. 58). 

Nesse processo de liberdade, de tomar decisões e fazer escolhas faz-se 

necessária uma forma ou um método que capacite tanto educadores quanto 

educandos a lutarem por uma educação ou convivência humana melhor. Esse 

famoso educador brasileiro, Paulo Freire, acreditava que ensinar era como 

despertar o aluno para ler o mundo. Ou seja, possibilitaria a formação da 

consciência sobre quem o sujeito é no meio em que ele vive. Para ele, as 

grandes transformações partem desse princípio. A alfabetização era, para o 

educador, um modo de os desfavorecidos romperem o silêncio em que são 

colocados, podendo ser, então, os protagonistas da própria história, como 

escreveu em seu livro Pedagogia do Oprimido.  
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Dessa forma, então, pode-se compreender a trajetória reflexiva de Freire 

sobre os desafios e caminhos para a educação por meio de suas obras mais 

conhecidas: "Pedagogia do Oprimido", publicada em 1968, "Pedagogia da 

Esperança", de 1992, e "Pedagogia da autonomia", de 1996.  Ele começa com 

uma denúncia da busca por inclusão e aceitação dos mais vulneráveis, faz uma 

reflexão sobre as experiências pedagógicas que teve em diferentes países e 

termina apontando caminhos para a emancipação.  

Nesse sentido, encontram-se os benefícios de uma prática pedagógica 

que inclui engajamento, trabalho colaborativo, aprendizado significativo, 

interdisciplinaridade, autonomia; todos como resultados de um aprendizado por 

vivência. Assim, o Centro Afro-católico sustenta as suas ações pedagógicas 

orientadas para:  

A superação das dificuldades no processo de aprendência que, 
frequentemente, são entraves para a dinamização do processo de 
alfabetização, além de muitas vezes, as questões que todo 
adolescente apresenta nessa fase de desenvolvimento, ocasionam a 
evasão escolar e oportuniza o analfabetismo funcional (CAPRINI, 
2015, p. 37). 

Os jovens e crianças atendidos encontram nas disciplinas do Centro 

complementos que ajudam no apoderamento da autoestima étnica e cultural, 

sobretudo nas propostas educativas que a partir do prazer em desenvolver a 

disciplina afro como a percussão, a dança afro, entre outras, chegam a vontade 

de aprender as disciplinas da base comum do currículo do ensino público oficial. 

Dessa maneira: 

As disciplinas de Cultura e História Afro ajudam a reconhecer os 
valores da negritude e a superar o preconceito racial. As Rodas de 
Conversa servem para construir o saber a partir dos problemas reais e 
superar os conflitos familiares e de gênero com consciência crítica 
(CAPRINI, 2015, p. 38). 

O compromisso com a pedagogia libertadora leva ao engajamento 

precoce na transformação da realidade social e da própria existência que conduz 

as metodologias e suas ações. Assim, ocorrem momentos relevantes de:  

Alcance da autoestima étnica surgem de forma espetacular nos 
festivais de capoeira, na Mostra Afrocultural e, sobretudo, na Beleza 
Afro Mirim Erês; consequentemente, o amadurecimento da 
consciência crítica e o poder sócio transformador aparecem na 
atividade chamada de Grito Mirim e a exaltação do valor de gênero tem 
seu ápice no dia de homenagem a Mulher (CAPRINI, 2015, p. 55). 
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Nesse contexto, pode-se considerar o movimento de aprendizagem e 

ensino do CAPDEVER, respaldado em práticas restaurativas, as quais nos 

levam a:  

Lidar com os conflitos de forma diferenciada: desafiando os tradicionais 
padrões punitivos, passando a encarar os conflitos como 
oportunidades de mudança e de aprendizagem, ressaltando os valores 
da inclusão, do pertencimento, da escuta ativa e da solidariedade. São 
mudanças de modelos de cultura, de paradigmas e de práticas que 
permitem uma melhoria nos relacionamentos, contribuindo para a 
construção de cultura de paz nas relações cotidianas (McCOLD 
&WACHTEL, 2002, p. 115). 

A escola é palco de uma diversidade de conflitos, sobretudo os de 

relacionamento, pois nela convivem pessoas de variadas idades, origens, sexos, 

etnias e condições socioeconômicas e culturais. Todos na escola devem estar 

preparados para o enfrentamento da heterogeneidade, das diferenças e das 

tensões próprias da convivência escolar, que muitas vezes podem gerar 

dissenso, desarmonia e até desordem. Retrata-se que, a escola também é 

encarregada de formar:  

Valores e desenvolver habilidades para a convivência e deve se 
preparar para trabalhar os conflitos que nela ocorrem. Muitos desses 
compõem o cotidiano dos nossos alunos e constituem-se em práticas 
saudáveis para o desenvolvimento humano, tais como os conflitos nas 
brincadeiras, nos jogos, nas práticas esportivas, entre tantos (NUNES, 
2011, p.22).  

Por outro lado, alguns tomam rumos indesejados nas relações 

interpessoais e transformam-se em agressividade, atos de indisciplina, 

indiferença, depredação do patrimônio escolar, atitudes de preconceito e 

discriminação. Esses são preocupantes, pois desestabilizam as relações 

escolares e são geradores de violência. Vários são os fatores que os 

desencadeiam entre os alunos na convivência escolar:  

A rivalidade entre grupos, as disputas de poder, as discriminações e a 
intolerância com as diferenças, a busca de afirmação pessoal, 
resistência às regras, desentendimentos e brigas, bullying, conflitos de 
interesses, namoros, perda ou dano de bens escolares, assédio, uso 
de espaços e bens, falta de processos para a construção de 
consensos, necessidade de mudanças, a busca por novas 
experiências, reações a manifestações de injustiças, entre outras 
(NUNES, 2011, p. 24-25). 

De qualquer modo, até mesmo quando os conflitos tomam rumos 

indesejáveis, eles podem refletir aspectos positivos e são excelentes 

oportunidades de aprendizagem e de crescimento individual e coletivo, desde 
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que devidamente bem compreendidos, elaborados e resolvidos, possibilitando 

uma melhoria na qualidade dos relacionamentos pessoais e sociais. Os conflitos 

ocorridos na escola, se bem gerenciados, podem ser aproveitados para o 

fortalecimento dos vínculos sociais. 

Assim, a pedagogia, como conhecimento científico e como prática social, 

precisa compreender o que ocorre nas práticas e a partir desta compreensão, 

vislumbrar o que precisa ocorrer, ou seja, a articulação entre o que é e o que 

pode ser; entre o pensamento reflexivo e o crítico. Nota-se que os descaminhos 

da pedagogia se devam à não incorporação desta racionalidade às políticas e 

práticas pedagógicas que se organizam em torno de processos educativos, 

assim limitando sua possibilidade de agir adequadamente frente a seu objeto de 

estudos: as práticas educativas em suas diferentes inserções sociais.   

O distanciamento contínuo das esferas educativa e pedagógica não se 

separam. Quando as separamos surge a impressão ingênua de que as práticas 

educativas podem gerir-se pela espontaneidade ou se organizarem por lógicas 

que lhes são externas, provindas de interesses não explícitos ou de 

engessamentos institucionais e assim, não carecendo dos aportes da teoria 

pedagógica para se estruturarem, para se renovarem, pois: 

A retirada do pedagógico na estruturação de práticas educativas é um 
caminho aberto para organização de práticas tecnicistas, 
despersonalizadas, mecânicas, despossuídas de sentido. A esfera 
pedagógica oferece direção de sentido às práticas; inclui o sujeito e 
suas circunstâncias! (FRANCO, 2017, p. 161-173). 

Observa-se, então, os descaminhos da educação brasileira, quando nos 

indignamos com a pobreza das aprendizagens e das práticas formativas que 

desfiguram o papel da escola. Desse modo, identifica-se algumas resistências 

que operam na prática pedagógica, bem como algumas insistências que se 

fazem necessárias para concretizar as possibilidades da pedagogia como prática 

teórica.  

Desse modo, pode-se afirmar que a pedagogia, cada vez mais ausente 

do mundo educativo, precisa de autonomia para exercício de sua criticidade, pois 

a pedagogia tem sofrido continuamente processos de deslegitimação de suas 

práxis, gerando situações em que a prática educativa fica desfigurada de forma 
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a dar conta de expectativas e pressupostos de outra ordem. Basta olharmos o 

protagonismo dos vestibulares nas práticas educativas, especialmente do ensino 

médio. O que seria necessário e urgente a esta clientela está, normalmente, fora 

de cena:  a necessidade do diálogo; a discussão dos valores; a compreensão 

das práticas políticas e de solidariedade. Em lugar disso, detectamos: 

O massacre para que os alunos aprendam a dar respostas prontas 
para questões pontuais. Toda educação parece sintetizar-se na 
perspectiva de que o aluno dê a resposta certa, mesmo que para isso 
tenha que abrir mão de seus pensamentos, de suas convicções, de 
suas reflexões; o aluno precisa sujeitar-se: neste clima não se deve ou 
não se pode discutir ou posicionar-se.  A formação do sujeito cada vez 
mais subsumida à lógica dos vestibulares! Percebe-se que as práticas 
pedagógicas escolares vão perdendo o sentido, os alunos   perdem o 
entusiasmo e cria-se um vácuo de sentido nas práticas escolares 
(FRANCO, 2017, p. 161-173). 

Nessa perspectiva, surgem as ações do Centro afro-católico que 

proporcionam e favorecem o desenvolvimento intelectual e psicoafetivo da 

criança e do jovem na superação de possíveis traumas de violência social e 

familiar. Pode-se evidenciar, as seguintes atividades: roda de conversa, nossa 

adaptação da Terapia Comunitária Sistêmica, serve para construir o saber a 

partir dos problemas reais e superar os conflitos familiares e de gênero, com 

consciência crítica; complementação escolar percussão, dança afro e 

capoeira são consideradas como disciplinas que colaboram na aprendizagem 

da educação formal; cultura e história afro ajudam a reconhecer os valores da 

negritude e a superar o preconceito racial. 

Conta-se, também, com festivais de capoeira, a mostra afrocultural e, 

sobretudo, a beleza afro mirim erês são momentos que manifestam autoestima 

étnica enquanto o Grito Mirim; destaque em atividades voltadas para o Dia da 

Mulher, estas mostram o amadurecimento da consciência crítica e o valor de 

gênero alcançados; esporte e cultura, espaço em que os adolescentes e jovens 

apresentam enorme atração; o futsal polariza os jovens e o vôlei, 

especialmente, o vôlei de praia, os jovens querem ser o diferencial no bairro de 

Sussuarana. 

 Para além das atividades descritas acima, contemplam a percussão, a 

dança afro, a capoeira, a valsa, o grafite, fazendo parte da rotina educacional 

de agregação saudável como prevenção das drogas e das gravidanças precoces 
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e da violência; e a formatura final é o momento de consagração da autoestima 

e do reconhecimento de suas potencialidades na construção do seu futuro. 

Todas as atividades acontecem de segunda a sexta-feira, promovendo 

atividades educativas, de paz, culturais e esportivas para protagonizar vidas. 

 

 

Considerações finais 

A educação, por ser um dever do estado, da família e de toda a sociedade, 

deveria ser muito mais democratizada, com acessibilidade assistida e a 

cobrança, incessante, de sua qualidade, tanto do poder público quanto da 

sociedade, tendo em vista, que a sua essência depende dos esforços coletivos. 

É essa qualidade, que uma vez levada em conta, promoverá o desenvolvimento 

individual e social do homem, além de propiciar a efetivação da perfeita 

cidadania. 

Admite-se que se refaça uma profunda reflexão sobre as ações das 

políticas públicas na área educacional, descartando aspectos de pouca 

relevância e aprimorando os que possam gerar os efeitos necessários. Os 

programas educacionais implementados pelo governo tendem a ser úteis, desde 

que a sociedade não se debruce no comodismo, esquecendo-se de exigir o seu 

íntegro cumprimento, pois o acesso e a permanência a uma educação de 

qualidade é direito de todos. 

Apesar dos grandes avanços educacionais, que tem acontecido ao longo 

dos anos, o Brasil necessita de políticas mais enérgicas e mais eficazes, com 

estratégias seguras e que sinalizem o combate às desigualdades sociais, 

ofertando uma educação de qualidade e com investimentos que atendam todas 

as carências existentes na área, além de uma fiscalização rígida sobre a 

aplicabilidade dos recursos destinados.  

É inadmissível concordar que, o que se tem feito pela educação brasileira 

tem sido o suficiente, quando ainda existe profissionais não qualificados, 

indivíduos não alfabetizados, analfabetos funcionais, acentuados desvios de 

funções, instituições educacionais sem estruturas adequadas para 
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funcionamento, número excessivo de alunos por classe e onde a exclusão social 

apresenta-se de forma bastante explícita. Nesse contexto, se insere o Capdever 

Motumbá Motumbaxé com sua estrutura de atendimento a crianças e jovens 

marginalizados da sociedade, resgatando a autoestima e o retomar da 

aprendizagem escolar de forma humanizada. 

Assim sendo, nesse contexto, o CAPDEVER promove uma educação com 

grande significado cultural ao levar em conta os aspectos que compõe a 

identidade dos seus educandos e dos profissionais de educação que se sentem 

valorizados em suas práticas educativas. Consequentemente, o significado do 

nome do Centro Afro de Promoção e Defesa da Vida Ezequiel se 

tornou/transformou o lema de vida de cada um dos seus integrantes. 

CAPDEVER significa Centro Afro de Promoção e Defesa da Vida Ezequiel 

Ramin e MOTUMBAXÉ uma bênção africana que significa: “Deus te abençõe 

com a vida em paz e abundância”. 
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	O objetivo do trabalho prático compreende em estimular a criança para a aprendizagem, afetividade, socialização e linguagem, com base em materiais concretos para o apoio pedagógico, bem como materiais com adequação e inclusão.
	As estratégias pedagógicas é uma delas e o Plano Educacional Individualizado (PEI) propiciam a inclusão efetiva do aluno com TEA nas atividades direcionadas sejam elas em grupos ou individual. Produzindo, coletivamente, APE e o professor do componente...
	Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é analisar o documento do PEI e verificar como ela se insere no âmbito da Resolução Municipal da Política Nacional da Educação Especial (CAMPO GRANDE, 2018), com o intuito de ampliarmos a compreensão acerca do ...
	Este estudo baseou metodologicamente uma pesquisa documental, qualitativa e descritiva, por meio de material científico, legislações, bem como documentos oficiais estatais.
	Para tanto, primeiramente foi abordado o histórico do Transtorno do Espectro Autista, em seguida os aspectos legais da Resolução Municipal da Política Nacional da Educação Especial (CAMPO GRANDE, 2018), com a finalidade de realizar considerações sobre...
	O HISTÓRICO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
	O TEA, também conhecido como autismo, é o nome dado a um transtorno descrito pela primeira vez em 1911, pelo psiquiatra Eugen Bleuler (1911), em artigo intitulado “Demência precoce e o grupo das esquizofrenias”.
	Neste trabalho, os pacientes viviam num mundo a parte e por esta característica, levaram Bleuler (1911) a denominar o quadro como Autismo – que vivem para si mesmos, dentro de um mundo próprio. O autor chamava de autismo o desligamento da realidade co...
	De acordo com Bleuler (1911), as pessoas acometidas pela doença, do mundo autístico, eram tão verdadeiras como o mundo real, ainda que por vezes em outra realidade. Via-se o autismo como um quadro extremamente deteriorado da esquizofrenia, com a ausên...
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	A partir do DSM-V de 2013, o autismo passa a ser descrito como Transtorno do Espectro Autista (TEA) – um transtorno espectral, dimensional, em que os seus sintomas podem estar presentes em quaisquer condições, em qualquer pessoa, em quadros leves ou m...
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	Figura 1. PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO
	Neste caso, verificou-se o componente curricular de matemática com os conteúdos de operações com números naturais, a adição (contar), a sequência numérica, leitura e escrita.
	Fonte: SEMED – Campo Grande – MS
	Os objetivos são específicos para o aluno com TEA, o mesmo deverá compreender o processo da adição (juntar, acrescentar); Identificar o número a quantidade e sequenciar corretamente.
	Importante que os pais e os profissionais terapeutas da criança tenham acesso a esse documento. O PEI é uma ferramenta de suma importância para o professor do componente curricular, o APE e equipe pedagógica, pois norteia os processos de aprendizagem,...
	O PEI é uma ação que envolve todos no espaço escolar, mas os professores, especificamente os APES e os assistentes educacionais inclusivos, têm responsabilidades no planejar, acompanhar, avaliar e retomar de outra forma a situação de aprendizagem. As...
	Sendo que as estratégias metodológicas devem ser utilizadas para alcançar os objetivos elencados conforme a orientação na Resolução n. 188 em conformidade com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), enf...
	Portanto a Resolução n. 188 norteia todo o trabalho que o auxiliar pedagógico deverá executar com o aluno autista. É um documento de suma importância, pois pode ajudar a garantir que o aluno receba um serviço de qualidade, aprendizagem adequada e incl...
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Ao optar pelo estudo do Plano Educacional Individualizado (PEI) na escola comum e sendo a temática desse artigo, tendo abordado importantes eixos para nossa reflexão e estão presentes no histórico do TEA, assim como os aspectos legais da Resolução Mu...
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	Nessa perspectiva, com a análise, verificamos que a legislação atual com seus avanços tornam-se relevantes na conjuntura social dando a visibilidade da inclusão da pessoa com TEA no ensino básico. De forma que, tais normativas jurídicas podem servir ...
	Ao APE e o assistente educacional inclusivo, perante sua atuação na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande - MS, cabe a partir das necessidades específicas descritas no estudo de caso do aluno, para a elaboração do PEI, com base no planejamento do...
	Nesse sentido, verificamos como é relevante a Resolução 188 da Semed que trata especificamente da Educação Especial, pois embasa para o processo inclusivo do aluno com TEA, dando garantia de um atendimento especializado com um profissional de apoio pe...
	Esse trabalho contribui para o tema ao apresentar a importância do conhecimento sobre a legislação que regulamenta a inclusão do aluno com TEA na escola, com a elaboração do PEI e assegurando seu desenvolvimento social e cognitivo. O conhecimento da l...
	Por fim, é preciso enfatizar que se tratando do sujeito com TEA, é primordial o diálogo entre os envolvidos em seu processo de adaptação na sociedade, tendo em vista que essa relação dos profissionais com a família é fundamental para o desenvolviment...
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