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APRESENTAÇÃO

A criação de uma revista em uma faculdade é sempre um acontecimen-
to significativo na existência de professores e alunos que dele participam. A 
emergência de novos espaços de discussões, debates e divulgação de ideias 
que a revista tem capacidade de estimular, revitaliza, dinamiza e enriquece 
a vida intelectual de cada um de seus integrantes e potencializa a força co-
letiva da instituição.  Por isso, o surgimento desse primeiro número de AL-
TUS CIÊNCIA - Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade 
de João Pinheiro - FCJP marca um dos momentos privilegiados da existência 
da referida Faculdade, reafirmando o projeto de gestão da instituição pautado 
na valorização e divulgação da Pesquisa e Extensão produzidos nessa casa.

 Não se trata apenas do fato auspicioso da criação de uma revista. Trata-
-se, isto sim. De uma revista concebida e criada pelos docentes e discentes 
da faculdade. Ora, isso implica, no mínimo, que os envolvidos no trabalho 
viverão ricamente o exercício de criar, publicar, debater suas ideias, rever po-
sições, e abandonar dogmas, ao se transformarem em críticos selecionadores 
do material a ser publicado. Tal experiência editorial poderá ser experimenta-
da por grande parte dos professores e dos  alunos envolvidos em projetos de 
pesquisas.

 Assim, a criação de um espaço específico de discussão, gerido e des-
tinados aos professores e alunos amplia e enriquece a própria dinâmica  de 
aprendizagem , fazendo com que as disciplinas cursadas, as pesquisas, enfim, 
o trabalho de reflexão intelectual deixe de ficar limitado exclusivamente a 
relação professor /aluno. Ademais, estamos certos de que a Revista ALTUS 
CIÊNCIA, ao veicular a publicação de trabalhos, não só constituirá em es-
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tímulos para que eles continuem, em outras oportunidades divulgando suas 
ideias, como também ensejará a possibilidade de uma oportuna auto critica de 
suas produções de pesquisa.

Dr. Paulo Cesar de Sousa
Diretor Geral da Faculdade Cidade de João Pinheiro- FCJP
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EDITORIAL

A criação de uma revista científica é sempre motivo de júbilos para o 
mundo acadêmico, movidos por esse espírito que orgulhosamente apresen-
tamos o 1º número da revista ALTUS CIÊNCIA, composta por 17 artigos e 
01 resenha que buscam demonstrar o perfil da referida instituição. Perfil esse, 
que é pautado pela liberdade de expressão e valorização da criatividade e in-
ventividade que pode ser observada na valorização da multidimensionalidade 
e interdisciplinaridade dos autores. Por ser a Faculdade FCJP uma instituição 
que trabalha com cursos das áreas de ciências da saúde e das ciências sociais, 
optou-se por organizar a revista em três momentos: um Caderno de Ciências 
Saúde, um de Ciência Sociais e um de Resenhas. 

O primeiro caderno, que abre este número, é o de Ciências da Saúde e 
está constituído de artigos que abordam as diversas áreas da referida ciência, 
para facilitar a leitura optou-se pela distribuição dos artigos em seções temá-
ticas. 

A primeira seção foi elaborada a partir de artigos oriundos da Biomedi-
cina e está assim composta:

O primeiro artigo foi escrito pela Biomédica Érica Alves de Lima e tem 
por finalidade analisar de forma qualitativa e quantitativa as bactérias acopla-
das em aparelhos de telefonia pública da cidade de Três Marias – MG, no ano 
de 2012. Através da análise de resistência ao antibiograma por cada espécie 
bacteriana isolada, comparando os aparelhos localizados em áreas de saúde 
com aqueles na comunidade. Para a pesquisa foram analisados 15 aparelhos 
telefônicos. O estudo visa também alertar a comunidade apresentando tais in-
fecções que podem vir a ocorrer com a contaminação, determinando possíveis 
medidas de controle para inibir a proliferação destes microrganismos através 
da ação de prefeituras e empresas prestadoras de serviços, pois, é a partir deles 
que medidas podem ser tomadas.

 O segundo artigo com a autoria de Wesley Pinto da Silva analisa os 
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serviços de saúde quanto à investigação de casos, diagnóstico, notificação e 
tratamento para tuberculose, relacionada à infecção pelo HIV, comparando a 
recomendação do PNCT. O pesquisador chegou a conclusão que o município 
centraliza o tratamento de tuberculose em uma única unidade de saúde, e o 
tratamento para HIV é realizado por um Centro de Referência em outro muni-
cípio. Apesar do conhecimento dos profissionais sobre as doenças, ainda falta 
capacitação pelos órgãos responsáveis, por meio de treinamentos, palestras e 
reuniões, além de ser necessária a padronização dos serviços oferecidos.

A segunda seção foi dedicada à Enfermagem e está constituída por 05 
artigos: 

O trabalho das enfermeiras Aline Evangelista De Almeida, Daiane 
Rodrigues do Amaral, Juliana Sobrinho dos Santos moretti e maria do 
Carmo e Silva identifica as medidas preventivas da infecção nosocomial ado-
tadas pela equipe multidisciplinar na Unidade de Cuidados Intensivos – UCI, 
enfocando os pacientes internados e submetidos à precaução de contato

Cíntia Gonçalves Costa discorre sobre a saúde em João Pinheiro, no-
roeste de Minas Gerais, na primeira metade do século XX. Objetivando per-
ceber como era a questão da saúde no município, as epidemias que assolavam 
a população; as medidas tomadas pela saúde pública e a questão da medicina 
popular no município, principalmente, o papel desempenhado pelas parteiras 
e a contribuição das mesmas na história local.

Como o objetivo analisar a qualidade da assistência prestada às puér-
peras numa Fundação de Saúde Célia Alves de mesquita Santos e Edson 
Geraldo Fagundes averiguaram a assistência humanizada no parto, a atuação 
da equipe de enfermagem na evolução do trabalho de parto e no parto propria-
mente dito, a importância da presença de um membro da família, bem como a 
satisfação do atendimento prestado pela equipe de enfermagem.

Lidiane Teodoro Duarte objetivou verificar quais as atividades os en-
fermeiros (a) das UBS têm realizado para incentivar o homem a aderir às 
medidas preventivas sobre as doenças cardiovasculares.
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Valéria Tavares dos Santos Ferreira em seu estudo investigou a Higie-
ne Corporal e Lavagem das mãos das crianças de uma instituição educacional. 
Após a analise dos resultados constatou que a atuação do enfermeiro como 
educador em saúde fez a diferença na vida dos alunos que de acordo com os 
professores mudaram o seu comportamento quanto a sua higiene pessoal e co-
meçaram a executar a lavagem das mãos de forma correta, além de socializar 
o conhecimento adquirido no seu meio.

A terceira seção objetiva discutir Fisioterapia e está constituído pelos 
seguintes artigos:

O objetivo dos fisioterapeutas Fernando Leonardo Diniz Souza, Ra-
phael Cezar C. martins e Tatiane Silva maia foi destacar a lacuna de co-
nhecimento existente na literatura científica no que diz respeito à utilização 
da estimulação elétrica neuromuscular de baixa frequência (FES) também nos 
quadros de tratamento da diástase abdominal apresentada por mulheres no 
período puerperal. 

A fisioterapeuta Vânea Fidelis do Nascimento Gonçalves investigou o 
tornozelo enquanto uma articulação que permite movimentação em apenas 
um sentido (flexão e extensão), uma vez que o restante dos movimentos ocor-
re nas articulações do pé. Sua estabilização depende das estruturas ósseas, 
musculares e ligamentares. Chegando a conclusão que quando ocorrem mo-
vimentos anormais no tornozelo, essas estruturas são solicitadas além de suas 
capacidades, podendo ocorrer as lesões, principalmente nos ligamentos.

A quarta e ultima seção  do caderno de saúde é oriunda da medicina e 
está composta pelo artigo escrito pelos pesquisadores Agatha Siqueira Afon-
so, Bárbara Donnária da Silva Gonçalves, Carla Nassur Ozório e Danilo 
Afonso mendes Alves, artigo esse que teve por objetivo reconhecer a impor-
tância da visita domiciliar no processo de promoção, proteção e recuperação 
à saúde. 

 O Caderno de Ciências Sociais também está agrupado em seções te-
máticas. A primeira secção desse caderno foi composta por três artigos da 
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Ciência da Educação:
 Eliana da Conceição martins Vinha teve por objetivo conhecer e 

analisar o comportamento dos professores do curso de fisioterapia, de uma 
instituição privada, mediante o uso das novas tecnologias no processo ensino 
aprendizagem. De acordo com a pesquisadora As tecnologias estão à dispo-
sição de todos e cada vez mais as pessoas se apropriam delas, o que propicia 
grandes oportunidades para os educadores. 

Com o objetivo de apresentar um estudo acerca das contribuições da 
contação de histórias para o desenvolvimento humano nos aspectos cogni-
tivos, sociais e emocionais. marilda de Souza Almeida explanou sobre as 
narrativas orais nas sociedades primitiva e contemporânea, suas histórias e 
suas manifestações. Discorreu também, sobre posturas, segredos e técnicas 
que deverão nortear o trabalho do professor, bem como a orientação do super-
visor, seja do Ensino Fundamental, Médio ou Superior ou de alguém que se 
proponha a ser um contador de histórias.

A pedagoga Patrícia Álvares Pereira tem como objetivo chamar a 
atenção do leitor, e em especial aos educadores da Educação Infantil sobre a 
sua responsabilidade e a importância em relação a criança pequena. Partindo 
do pressuposto de que a educação infantil é a base de toda uma estrutura, que 
será erguida durante a vida escolar da criança.

A segunda seção está composta por dois artigos de História e ficou as-
sim constituída: 

As historiadoras Fabiane Pereira Vargens e maria Célia da Silva 
Gonçalves investigaram a performance do grupo Boi de Balaio da comuni-
dade rural Serra Alta, município de Santo Antônio do Jacinto-MG, na prática 
educativa, realizada na Escola Estadual Clemente da Rocha Bandeira, com 
alunos do primeiro ano do ensino médio, partindo do pressuposto que a edu-
cação deve (re) construir oportunidades à cultura local de ser (re) conhecida 
pelos alunos.

 Outro artigo da História foi escrito por Giselda Shirley da Silva, mu-
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rilo Henrique Silva e Vandeir José da Silva e teve como objetivo discutir a 
identidade na performance Dança de Caretagem. Foi também discutido de que 
forma essa tradição afrodescendente vem sendo repassada entre os remanes-
centes de quilombos em São Domingos em Paracatu, Minas Gerais.

 A terceira seção é dedicada à Literatura, espaço onde a professora ma-
ria Rita Ferreira Dias de Souza analisa a ética em Madame Bovary, obra 
realista de Gustave Flaubert, bem como a busca da felicidade de Emma Bo-
vary. Focalizamos a filosofia de Epicuro, um ensino de virtuosismo pessoal 
para que se possa ser feliz, sereno, e ter prazer, mesmo na adversidade.

 A quarta seção é de Administração e contempla um artigo escrito pelo 
administrador Aguimar Xavier de Carvalho Filho que denota uma avaliação 
no Plano de Cargos e Salários implantados no Sicoob Credipinho, uma coope-
rativa de crédito criada pelos produtores rurais de João Pinheiro, o pesquisador 
buscou evidenciar que o fator motivacional e o desenvolvimento profissional 
são influenciados diretamente pela remuneração, buscando retratar a opinião 
dos colaboradores da instituição pesquisada e também de seus gestores.

 O Caderno de Resenha conta com uma resenha elaborada por Rosa 
Jussara Bonfim Suas reflexões sobre a obra “A escola vista por dentro” traz 
à tona a questão conceitual indefinida da escola, e mostra várias distorções en-
tre o que esperado da escola e o que efetivamente acontece. Os registros desta 
obra são de grande relevância, pois retrata as deficiências da escola pública.

Agradecemos aos (as) colaboradores (as) dessa edição que muito nos 
honrou com o seu trabalho. Desejamos a todos (as) uma boa leitura e, mais 
uma vez, esperamos a colaboração de nossos leitores como multiplicadores e 
disseminadores desta proposta editorial.





CADERNO DE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE
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COmPARAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE A 
ANTImICROBIANOS ENTRE BACTÉRIAS COLETADAS Em 
TELEFONES PÚBLICOS PRESENTES Em ÁREAS DE SAÚDE 

E COmUNIDADE DA CIDADE DE TRÊS mARIAS (mG)

Érica Alves de Lima1

*

Resumo: Este estudo tem por finalidade analisar de forma qualitativa e quan-
titativa as bactérias acopladas em aparelhos de telefonia pública da cidade de 
Três Marias – MG, no ano de 2012. Através da análise de resistência ao anti-
biograma por cada espécie bacteriana isolada, comparando os aparelhos loca-
lizados em áreas de saúde com aqueles na comunidade. Para a pesquisa foram 
analisados 15 aparelhos telefônicos. As amostras foram coletas da haste, bocal 
e teclado. Em análise, foram utilizados procedimentos microbiológicos, como 
coloração de GRAM, testes bioquímicos e método Kirby e Bauer. O estudo 
objetiva demonstrar as possíveis doenças causadas pelo contato com esses 
aparelhos devido à falta de higienização. O estudo visa também alertar a co-
munidade apresentando tais infecções que podem vir a ocorrer com a contami-
nação, determinando possíveis medidas de controle para inibir a proliferação 
destes microrganismos através da ação de prefeituras e empresas prestadoras 
de serviços, pois, é a partir deles que medidas podem ser tomadas.  A fim de 
demonstrar a resistência entre os locais, foram comparados os resultados em 
gráficos dentre os 15 aparelhos analisados, e 12 das 20 cepas isoladas foram 
analisados como S. Aures, S. Agalactiae, S. Epidermidis , para Klebssiela R 
e as demais como bacilos Gram positivos e bactérias não patogênicas. Para 
análise do antibiograma as áreas hospitalares apresentaram maior número de 
antibióticos resistentes.

Palavras chaves: Telefones públicos. Contaminação bacteriana. Resistencia

Abstrat: This study aims analyze from  qualitative and quantitative form, 
bacteria engaged on publics telephony equipment in the city of Três Marias-
-MG, in the year of 2012. Through the analysis of antimicrobial resistance 
* Bacharel em Biomedicina pela Faculdade Cidade de João Pinheiro – FCJP. E-mail: ericalima.
biomed@hotmail.com.
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for each bacterial species isolated by comparing the devices located in health 
areas with others in the community. For the research were analyzed 15 hand-
sets. The samples were collected from the  rod, mouth and keyboard. In analy-
sis, microbiological procedures were used, such as GRAM stain method and 
biochemical tests, Kirby and Bauer. The study aims to demonstrate the possi-
ble diseases caused by contact with these devices due to the lack of hygiene. 
The study aims alert the community showing such infections that can occur 
with the contamination, determining possible control measures to inhibit the 
proliferation of these micro-organisms through the action of prefectures and 
contractors, because it is from them that measures can be taken. In order to 
demonstrate the resistance between the sites, the results were compared in 
graphics among the 15 equipment analyzed, 12 of the 20 isolated strains were 
analyzed as S. Aures, S. Agalactiae, S. Epidermidis, Klebssiela R and the other 
as Gram-positive bacilli and non-pathogenic bacteria. For analysis of antibio-
gram, the hospital areas had a greater number of antibiotic resistant.

Keywords: Public Phones. Bacterial Contamination. Resistance

Introdução: 

Em nossa microbiota normal existem inúmeras bactérias, embora, mui-
tos destes microrganismos sejam conhecidos como patógenos oportunistas, ou 
seja, que em condições normais não nos causam patologias, porém estando em 
locais inadequados podem nos causar algum tipo de infecção. Dessa maneira, 
o estudo pesquisou as espécies bacterianas acopladas aos aparelhos de tele-
fonia pública. Os aparelhos foram pesquisados por serem de uso comunitá-
rio, sendo assim, os usuários estão propícios a infecções, devido os aparelhos 
apresentarem facilidade para aglomeração e disseminação pela manipulação 
constante. 

A comparação foi feita analisando em qual área a maior predominação 
de bactérias ofensiva, sendo elas em áreas hospitalares e comunidade, ava-
liando por fim a multirresistência destas bactérias através do método Kirby e 
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Bauer. O estudo obtém por finalidade alertar a comunidade, e de forma pas-
siva expor os resultados para prefeituras e empresas telefônicas que prestam 
os serviços, pois a partir deles é que ações podem ser tomadas para minimizar 
esse problema.

Em estudos no Brasil, pesquisadores revelaram em suas amostras bac-
térias como: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus e coagulase-
-negativa, Streptococcus pyogenes ,Pseudomonas aeruginosa, enterococcu 
sfaecalis, Enterobacte raglomerans, Salmonella enteritidis, Neisseria gonor-
rhoeae, Escherichia coli, Clostriduim perfringens, Klebsiella pneumoniae e 
Corynebacterium sp.

Observa-se que estes microrganismos são ubíquos, dessa forma cada 
pessoa deve ficar em alerta ao utilizar os aparelhos, pois estes albergam uma 
diversificada quantidade de bactérias, algumas destas bactérias encontradas 
são de interesse médico por serem provenientes de infecções.

Conforme Alves (2007, p.196) “A presença de determinados microrga-
nismos em telefones públicos pode indicar condições higiênico-sanitárias in-
satisfatórias, podendo também representar importante veículo de transmissão 
de prováveis doenças”.

Assim, podemos observar que devemos promover meios de interven-
ções para inibirmos a proliferação destes microrganismos por meio de lim-
pezas periódicas e uso da lavagem das mãos, tanto por profissionais da saúde 
tanto para comunidade ao ter o contato com estes aparelhos.

Para Silva ( 2010 p,187)  em seu estudo define que:

Pelo fato das bactérias estarem disseminadas por todos os lugares, in-
clusive em aparelhos telefônicos, surge então uma preocupação se há 
diferença no nível de contaminação bacteriana de aparelhos usados por 
profissionais de saúde ou frequentadores de áreas hospitalares com os 
demais aparelhos utilizados pela população em geral sugerindo que de 
alguma forma estas bactérias podem estar sendo deslocadas de áreas 
hospitalares para a comunidade.
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Estudos já realizados oferecem uma hipótese para melhorar as condi-
ções destes aparelhos, como sugerido por alguns estudos em mudar o formato 
do áudio, pois esta parte propicia a aglomeração das bactérias devido àqueles 
“furinhos” presentes no áudio. Deveriam sugerir às empresas telefônicas que 
ao fabricarem novos aparelhos, fosse estudado um novo formato. Propõe-se 
inicialmente que estes objetos sejam regularmente desinfetados, o que seria 
uma forma eficiente para inibir a proliferação e deslocamento destas bactérias.

A pesquisa de caráter quantitativo teve por objetivo analisar a quantida-
de de bactérias acoplada nas amostras, onde foi demonstrado em dados esta-
tísticos (tabelas) comparando o nível bacteriológico presente em cada telefone 
e a susceptibilidade bacteriana entre os aparelhos, comunidade - hospital.  A 
pesquisa quantitativa é determinada assim por Lakatos e Marconi (2007, p. 
285-286):

O enfoque quantitativo vale-se do levantamento de dados para levan-
tar hipóteses baseada na medida numérica e da análise estatística para 
estabelecer padrões de comportamento. Ele procura principalmente a 
expansão dos dados, ou seja, a informação. O pesquisador procura ex-
pressar as relações funcionais entre as variáveis e identificar os elemen-
tos básicos do fato estudado, [..].

Propor medidas de intervenção, prevenção e controle, referentes à profi-
laxia das infecções; divulgar os resultados da investigação epidemiológica em 
forma de quadros, separando os resultados por locais de coleta, sendo: Área 
hospitalar e área comunitária. 

 Detectando quais são as bactérias que colonizam os aparelhos de te-
lefonia pública, alertando os usuários sobre as possíveis doenças que podem 
ser transmitidas por essas bactérias, dando uma atenção maior aos telefones 
localizados em áreas hospitalares, onde a presença de microrganismos pato-
gênicos multirresistentes torna-se eminentes, bem como a presença de pessoas 
imuno deprimidas que circulam nestas regiões para tratamento de doenças 
relacionadas ou não com bactérias. Comparando as espécies localizadas entre 
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comunidade e centros de saúde. 
O interesse do tema surgiu durante as aulas de microbiologia, onde a 

disciplina enfatiza os estudos dos microrganismos, abordando práticas para 
diagnósticos. Sendo assim, a análise do nível de contaminação, comparação 
e resistência bacteriana entre os aparelhos proporcionaram como um tema 
importante, pois além de demonstrar este índice, tem como intuito ajudar e 
preservar a sociedade destes microrganismos.

Para avaliação analisada a resistência bacteriana, as amostras coleta-
das em áreas de saúde além de apresentarem mais cepas do que os telefones 
da comunidade, obteve em maior número antibiótico resistente. Sendo então 
agravante, pois quanto maior a resistência ao antibiótico mais difícil torna-se 
a prescrição de um determinado antimicrobiano.

Os resultados encontrados, assimilam com a discussão de Pensonet, et 
al (2005),demonstrou que a flora bacteriana presente em hospitais são po-
tencialmente patogênicas, e na presente pesquisa as cepas isoladas em áreas 
hospitalares, apresentou maior resistência.

2 BREVE HISTÓRICO DA mICROBIOLOGIA E FUNDAmEN-
TOS UTILIZADOS PARA PESQUISA

O aparelho de telefone foi inventado em 1876 pelo escocês Alexander 
Graham Bell, fundadora American Telephone & Telegraph (AT&T), a maior 
companhia telefônica do mundo, criada logo após sua invenção em 1877. Des-
de então, o telefone tornou-se um meio de comunicação amplamente utilizado. 
Para Person et al. (2005, p. 35) em sua pesquisa avalia que, “Já no início do 
século XX existia o temor que os aparelhos telefônicos pudessem representar 
risco de transmissão de doenças infecciosas à população. Os telefones podem 
ser vetores potencias na transmissão de infecções”.

De acordo com Person et, et. al. (2005), em Marília – SP, as bactérias 
encontradas são altamente patogênicas, sendo assim, podemos avaliar que o 
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método eficaz para sua remoção, seria a limpeza periódica destes equipamen-
tos, pois estes microrganismos podem sobreviver por vários dias.

A microbiologia consiste em avaliar minuciosamente determinados or-
ganismos, a mesma é definida como estudo dos organismos vivos minúsculos. 
Existem vários tipos de microrganismos incluindo os vírus (agentes infeccio-
sos por serem acelulares), as arquenas, algumas algas, protozoários e certos 
fungos.

Na presente pesquisa, com finalidade de analisar os microrganismos 
isolados nos aparelhos, os mesmos estudados por pesquisadores apresentam 
como causadores de doenças infecciosas aos humanos, estes conhecidos como 
patógenos.

Conforme Burton e Engelkirk (2005, p. 6):

Embora, em geral, esses microrganismos não nos causem qualquer pro-
blema, eles possuem capacidade de causar infecções se tiverem acesso 
a determinadas partes de nosso corpo onde geralmente são encontrados. 
Por exemplo, uma bactéria chamada de Escherichia coli (E. coli) vive 
no nosso trato intestinal. Este microrganismo não nos causa qualquer 
problema enquanto permanece no nosso trato intestinal, mas pode cau-
sar doença se tiver acesso à bexiga, à corrente sanguínea ou a alguma 
ferida.

Diante dos relatos podemos observar a facilidade de obtermos estas bac-
térias, e os perigos que pode nos ocasionar devido às mesmas estarem tão 
próxima. Na superfície de nosso corpo ou interior (boca, trato gastrointesti-
nal e pele) estão presentes aproximadamente dez vezes mais microrganismos 
do que o número total de células, apresentando cerca de 500 mil diferentes 
espécies de microrganismos acoplados em nosso corpo. Sendo que, alguma 
dessas espécies que habitam em nosso corpo tem como função primordial, 
pois atuam como sistema de defesa conhecidos como microflora endógena.

Entre os mais conceituados pesquisadores da história da microbiologia, 
temos os pioneiros da biologia conhecidos como: O inglês Robert Hooke, o 
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alemão Anton Van Leeuwenhoek, francês Louis Pasteur e o médico alemão 
Robert Koch, estes que iniciaram as primeiras observações e dentre outros que 
fizeram vários descobrimentos.

Robert Hooke, em 1665, com o auxílio de um microscópio simples ob-
servou-se seu primeiro estudo. Segundo Tortora, Funke e Case (2005, p.6):

Após observar uma fina fatia de cortiça, relatou ao mundo que as me-
nores unidades vivas eram “pequenas caixas”, ou “células”, como ele 
os chamou. Utilizando sua versão improvisada de um microscópio (que 
usava dois conjuntos de lentes), Hooke foi capaz de visualizar as célu-
las individuais.

Foi então que Robert Hooke iniciou o estudo da teoria celular, por tanto 
ficou relatado que este descobrimento foi à base da teoria das células, sendo 
de estrema importância para futuros pesquisadores.

Após a invenção simples do microscópio, o alemão Anton Van Leeuwe-
nhoek, foi o primeiro a realmente a observar as bactérias e protozoários vivos, 
criando um microscópio a partir de armações metálicas e lentes. Leeuwenhoek 
em suas pesquisas utilizando o microscópio observou raspas de seus dentes, 
esperma, fezes diarreias e dentre outros, visualizou também variedades de mi-
núsculas criaturas vivas, o que chamou de “animalículos”. Dessa maneira, em 
virtudes bibliográficas disponíveis pelos autores podemos observar as primei-
ras análises feitas ao microscópio e o mesmo sendo utilizado até o presente 
momento em estudos. 

Já no final do século XVIII, com a melhora dos microscópios, pesquisa-
dores descobriram novos microrganismos, mas as relações deles com doenças 
infecciosas não atribuíram com o fato de ser verídico.

Louis Pasteur contribui também de forma esplendida para estudos, entre 
suas descobertas, temos: A teoria da geração espontânea, relatando que os mi-
crorganismos surgiam espontaneamente em um meio próprio.  As formas de 
vida sem oxigênio, Pasteur procedeu com os temos chamados por ele de anae-
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róbios (organismos que não precisam de oxigênio e aeróbios (organismo que 
precisam de oxigênio).A pasteurização, processo para matar microrganismos 
a altas temperaturas. Pasteur avaliou a teoria germinal das doenças, descobrin-
do que cada doença causada, é originada de um determinado microrganismo 
especifico daquela doença. Vacinas para evitar o desenvolvimento da varicela, 
cólera, antraz e erisipela em porcos, vacinas para prevenir a raiva em cães, e 
dentre outras.

Em 1875 um alemão botânico Brefeld, analisa o crescimento de colô-
nias fúngicas sobre a extremidade da gelatina, relatando o surgimento de mi-
crorganismos em cultura pura.

Robert Koch, também foi um dos mais conceituados pesquisador da his-
toria da microbiologia, veio somar inúmeros descobertas, como: a bactéria 
causadora da tuberculose (Mycbacterium tuberculosis) a causadora da cólera 
(Vibrio cholerae), coloração de GRAM e dentre outras com auxilio de cola-
boradores. 

Segundo Tortora, Funke e Case ( 2005, p. 9):

A primeira prova de que as bactérias realmente causam doenças veio 
de Robert Koch em 1876. [...] Koch descobriu uma bactéria em for-
ma de bastão, hoje conhecida como Bacillus anthrais, no sangue do 
gado que morrera de antraz [...] Koch estabeleceu, então, uma série de 
procedimentos experimentais para relacionar um micróbio especifico a 
uma doença especifica. Esses descobrimentos conhecidos hoje como os 
postulados de Koch.

Podemos observar a diferença que Koch analisou, pois a partir de suas 
descobertas pode ser relacionar uma determinada bactéria para uma doença. 

No ano de 1877, Koch cora esfregaços de bactérias com o corante azul 
de metileno. Em 1881, Robert Koch estabelece um meio de cultivo para bac-
térias, onde o mesmo partiu uma fatia de batata. Adicionando gelatina ao meio 
de cultura e derramando sobre uma placa de vidro lisa. Estes meios conheci-
dos como meios de cultura solidificados.
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No mesmo ano, Hans Christian J. Gram estabelece o método de co-
loração, que tem por finalidade corar bactérias. Conhecido como coloração 
de Gram. As bactérias apresentam parede celular, camada de peptidoglicano 
espessas e finas, com o auxilio do corante Cristal violeta, fucsina lugol e ál-
cool acetona, é possível classificar as bactérias e sua morfologia, como Gram 
negativas ou Gram positivas, sendo capazes de serem identificadas pela deter-
minada coloração.

Em 1887, Julis Richard Petri, companheiro de estudos de Koch atribui 
uma nova placa de Petri com adaptação para meio semissólido, com uma tam-
pa que tem por finalidade inibir a contaminação.

Em meados de 1800, surgiu o hospital escola, este que a população pas-
sou a utilizar. A partir de 1841 IgnazSemmelweis médico obstetra insere sua 
carreira hospitalar em Viena, em um hospital maternidade. O hospital era atri-
buído por duas divisões, um por parteiras e outra por médicos. Durante sua 
estadia, Semmelweis observou o percentual de mortalidade das mães onde 
atuavam os médicos, este que era de 18% para sepse puerperal e para o outro 
lado onde atuavam as parteiras este percentual era declinado. Posteriormente 
presenciou a morte de um amigo anatomo-patologista, ocorrendo por causa de 
um ferimento no momento de uma autópsia de um paciente com sepse puer-
peral, fere-se na mão e em poucas horas á assumido por febres altas e morre. 
De acordo com Rossi e Andreazzi (2005, p.1):

Concluiu que havia um agente invisível que causara as mortes de am-
bos e que poderia ser transferido do local da autopsia aos quartos da 
maternidade e, assim, infectar as mães, durante o nascimento. Após 
essa suposição, instituiu medidas sanitárias como lavagem das mãos 
dos médicos com um desinfetante, limpezas dos aparatos da sala de 
autopsia e limpezas dos aparatos utilizados nos procedimentos dos par-
tos. A taxa de mortalidade das mães diminuiu em dois terços na divisão 
onde os médicos atuavam.

Com a observação de Semmelweis, podemos analisar a importância do 
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uso da lavagem das mãos e dos materiais utilizados pelos médicos, desta mes-
ma forma atribuímos a importância de limpezas periódicas dos aparelhos tele-
fônicos e o uso da lavagem das mãos para os usuários. Podendo assim, evitar 
tais contaminações e disseminação.

Para a comparação dos locais, em relação à resistência bacteriana, usa-
mos o antibiograma, este que consiste na avaliação da determinada bactéria 
frente ao antibiótico em análise. 

Segundo Ribeiro e Soares (2005, p.69):

O antibiograma é uma prova de sensibilidade aos antimicrobianos uti-
lizada para alguns tipos de bactérias, principalmente para as que adqui-
rem resistência facilmente. O antibiograma é indicado para qualquer 
microrganismo estreitamente relacionado ao processo infeccioso, cuja 
sensibilidade a drogas normalmente empregadas na terapia não seja 
previsível.

Pode- se observar a eficácia do antibiograma, pois ele destina a utili-
zação do determinado fármaco, para determinada bactéria, com intuito de 
eliminá-la.

2.1 Históricos dos telefones públicos analisados no Brasil 

No Brasil, pesquisas realizadas nos aparelhos de telefonia pública rela-
tam a diversidade de bactérias acopladas, resultados apresentam que além das 
bactérias originadas da microbiota endógena os mesmos contêm microrganis-
mos que podem causar infecções aos seus usuários, sendo estes de interesse 
clínico.

Observa-se que estes microrganismos são ubíquos, dessa forma cada 
pessoa deve ficar em alerta ao utilizar os aparelhos, pois estes albergam uma 
diversificada quantidade de bactérias, algumas destas bactérias encontradas 
são de interesse médico por serem provenientes de infecções.

Além dos telefones públicos, existem inúmeros objetos e dentre outras 
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coisas oriundas de contaminação, por exemplo, a pesquisa feita por Sou-
za et al 2006 em sua analise feita em cédulas de dinheiro, especificamen-
te a nota de 10 reais entre as notas de papel e plástico, isolou determinados 
microrganismos.”Das amostras analisadas, 100% apresentaram contaminação 
polimicrobiana. Em 75,5 das notas de real estavam presentes bactérias Gram 
positivas, em69,5% bactérias Gram negativas e em 26,5% fungos.”( SOUSA 
et al, 2006,p.21)

Conforme Bordinassiet al em sua avaliação bacteriológica entre tele-
fones públicos e hospitalares de São José do Rio Preto ,SP, conclui em sua 
analise determinadas bactérias em seu resultado:

Foram analisadas 19 amostras [...] destas oito estavam localizadas em 
centros de saúde e os demais no Centro Universitário de Rio Preto e 
suas redondezas. O micro- organismo mais encontrado foi o Strepto-
coccus sp, sendo isolado em 33% dos telefones públicos, seguidos do 
Bacillus sp (24%) e Staphylococcus sp. (19%). A análise realizada no 
bocal dos aparelhos também revelou que Streptococcus sp foi o mais 
isolado, com 31% das amostras positivas, já na haste dos telefones, 
Staphylococcus sp foi o mais isolado, totalizando 27% das amostras.

Dessa maneira podemos observar a diversidade de bactérias encontradas 
nos demais telefones. Tendo por exemplo de infecção o que houve percenta-
gem maior 33% os Streptococcus sp, estes originados do Grupo A de Lancefild 
(Streptococcus pyogenes) caracterizados como bactérias gram positivas com 
morfologia de cocos; se estiver presente, o individuo devera ser tratado com 
antibiótico. O mesmo pode causar faringite estreptocócica e sérias complica-
ções causadas por esta doença (escarlatina, febre reumática, fascite necrosante 
artrite reumatóide e glomerulonefrite).

Segundo Bordinassi  et al. ( 2009, p.88) em sua pesquisa:

Isolaram enterobactérias patogênicas como E.coli, Proteus sp, Klesbs-
siela sp e Enterobacter sp, mostrando a falta de higienização adequada 
desses aparelhos, uma vez que esses microrganismos são encontrados 
em amostras de fezes. Algumas espécies de Klebssiela são patógenos 
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oportunistas para humanos e alguns animais, podendo causar bactere-
mias, pneumonia e outras infecções.

Todavia observam-se a incidência de microrganismos presentes nos 
aparelhos, provenientes de infecções para seus usuários.  Estes que deveriam 
ser rotineiramente lavados, pois estas bactérias além de estarem presentes no 
ar, ou mesmo em nosso corpo ao serem utilizados estes microrganismos po-
derão ficar aderidos a este equipamento, estando assim o usuário do telefone 
sujeito à disseminação e contaminação dos demais. 

Em estudos feitos entre os aparelhos localizados de próximos aos hos-
pitais e demais localidades da cidade de Uberaba – MG, para Silva et al em 
2010, a uma relativa preocupação entre as ambas localidades dos aparelhos, a 
mesma relata que os microrganismos presentes próximos aos hospitais podem 
estar deslocando para a comunidade, assim podemos observar onde pode estar 
ocorrendo a disseminação.

Por fim, em pesquisas feitas no Brasil, estudiosos relatam esta diversi-
dade de bactérias acopladas nos aparelhos como: Sthapylococus aureus, En-
terobacter sp, Bacillus sp, Enterococus faecalis, Enterobacter aglomerans, 
Sthapylococus coagulase negativa, Serratia sp, Shigellasp, Citrobacter sp, 
Pseudonomas aeroginosa, Corynebacterium sp, Escherichia coli,  Enterobac-
ter sacarose+, Alcaligeneses sp, Proteus H2S e Streptococus sp.

3 mATERIAIS E mÉTODOS

As coletas para pesquisa foram realizadas em 15 (quinze) aparelhos tele-
fônicos, sendo 01 (um) localizado no Terminal Turístico Praia Mar de Minas, 
01 (um) em bairro, 03 (três) Programa Saúde da Família, 01 (um) hospital, 
03 (três) em escolas públicas, 01 (um) Terminal Rodoviário, 02 (dois) praças 
públicas 02 (dois) no centro da cidade e 01 (um) em clínica de saúde. Com 
marco inicial em agosto e finalizando em outubro de 2012.
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Os procedimentos para pesquisa foram realizados no laboratório de aná-
lises clínicas da faculdade cidade de João Pinheiro, no setor de microbiologia. 
Para coleta do material o pesquisador esteve de luva para não contaminar a 
amostra, foi colhido o material da haste, bucal e teclado do aparelho com 
swabestéril umedecido com solução fisiológica, e este inserido em um tubo de 
ensaio (identificados por cada aparelho) para transporte da análise contendo 
BHI.  As amostras foram incubadas em estufa bacteriológica a 37ºC por 24 
horas, e em seguida semeadas em placas com os meios ágar sangue e Mac-
Conkey pela técnica de esgotamento.

Após o crescimento bacteriano, através de análise, procedeu-se com a 
contagem de bactérias UFC (Unidades formadoras de colônia).

Após o crescimento identificam-se as bactérias pelo método coloração 
de GRAM, identificada como Gram positiva inicia-se o teste da catalase (cata-
lase negativa, procede com hemólise) catalase positiva, procede para coagula-
se. Para as bactérias catalase-negativas analisou-se a presença ou ausência de 
hemólise e realizou-se os testes de sensibilidade à Bacitracina e Optoquina e 
os testes bile esculina e NaCla 6,5%1. Para coagulase positiva, defini a bacté-
ria como (Shaphylococus aureus). Bactérias GRAM negativas procedem com 
os testes bioquímicos (TSI, SIM e CITRATO) observando a característica de 
cada meio. Para definição das determinantes (resultados observados na tabela 
bacteriana). 

Com a finalidade de encontrar tais bactérias e sua resistência, utilizou 
determinados meios de cultura para isolamento, os mesmos são feitos de pre-
parações líquidas, sólidas e semissólidas, estes meios contém substâncias que 
fornecem os nutrientes necessários para o desenvolvimento de microrganis-
mos fora do seu meio natural. Tais meios exigem acondicionamentos nutriti-
vos como: fonte de carbono, de energia, nitrogênio e de sais minerais.

Para aquisição dos dados e definição de quais são as espécies de bacté-
rias presentes nessa área de estudo, utilizou determinados materiais, meios de 
cultura (Ágar sangue, Ágar Nutriente, Ágar Mueller Hinton, Ágar Cled/Mac-
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Conkey, discos de antibióticos as bases Ágar TSI, Ágar CITRATO, Ágar SIM, 
BHI (Brain heartin fusion ), fita reagente para oxidase e solução fisiológica, 
onde estas bactérias têm a capacidade ou não de crescerem. Estabelecendo 
cada espécie isolada.

4 RESULTADOS

E para avaliação de resistência bacteriana procede com o antibiograma, 
avaliando o padrão de resistência destes microorganismos através do teste de 
sensibilidade ao antibiograma (TSA) pelo método Kirby e Bauer em Ágar 
Muller Hinton. Utilizando discos de antibióticos para fazer a comparação. 
Antibióticos utilizados: Gram negativo, Ampicilina, Amicacina,Amoxicilin
a,Clavulanato,Ceftazidima,Cefalotina,Cefepime,Cefoxitina,Cefuroxima,Cipr
ofloxacina,Gentamicina, Meropenem e Sulfazotrim. Gram positivo: Cefepi-
me, Ciprofloxacim, Cloranfenicol,Clindamicina, Eritromicina, Gentamicina, 
Oxacilina, Penicilina G, Rifampicina,Sulfazotrim,Tetraciclina e Vancomicina.

Nas amostras coletadas, isolaram-se várias espécies bacterianas, das 
15(quinze) amostras 12(doze) delas apresentaram crescimento (avaliando até 
2 colônias por local). Sendo assim, após todas as análises ocorridas pelos seus 
determinados métodos. Obtivemos tal resultado para espécies bacterianas en-
contradas:
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Tabela 1: Resultados de espécies bacterianas encontradas.
Bairro S. Epidermidis
PSF 1 S. Agalactiae
Hospital S. Agalactiae/S.aureus
Centro S. Agalactiae
Praça 1 KlebsiellaRhinoscleromatis
Praça 2 S. Agalactiae
Escola 2 S.aureus
Escola 3 S.aureus
Rodoviária S.aureus
PSF 2 S.aureus/S.aureus

Fonte: Arquivo da pesquisadora. Outubro de 2012.

Pode-se observar que não houve uma ampla diversidade de espécies, 
mas amostras coletas na área hospitalar houve maior predominância de cepas, 
tendo 2 colônias na mesma área.

Após classificar cada espécie encontrada, procedeu-se com o teste de 
sensibilidade ao antibiograma utilizando o método de Kirby e Bauer, para 
comparar a resistência bacteriana entre a área hospitalar e comunidade. A aná-
lise foi feita medindo e demonstrando o resultado obtido para cada antibiótico 
em analise. Para as bactérias definidas com Gram positiva, utilizaram-se os 
discos para (Gram positiva) para aquelas que procederam com resultados ne-
gativos, utilizou-se discos (Gram negativo).

Cada bactéria analisada obteve a presença ou ausência de halo, para 
definir como resistente, sensível ou intermediário foi necessário analisar cada 
antibiótico medindo com uma régua, definindo assim o resultado para cada 
cepa. 

Com a finalidade de obter a comparação entre os antibióticos resistentes 
aos aparelhos telefônicos analisados em centro de saúde e comunidade, segue 
abaixo o quadro comparativo com os resultados para os gráficos 1 e 2, estes 
foram analisados com as cepas dos determinados lugares, tendo em sua espé-
cies S. aureus.



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG

ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

36

24 
 

Gráfico1: Comparação dos antibióticos resistentes a comunidade e áreas hospitalares. 
Fonte: Arquivo  da pesquisadora. Novembro de 2012. 
 

GRÁFICO2:Comparação dos antibióticos resistentes a comunidade e áreas hospitalares. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. Novembro de 2012. 
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Na analise do gráfico 1 em comparação a cepas resistentes aos determi-
nados antibióticos obteve tal resultado: Penicilina G ( apresentou o mesmo 
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resultado entre os locais);
Eritromicina (houve predominância em centros de saúde); Cefepime 

(apresentou o mesmo resultado entre os locais); Ciprofloxacim( apresentou 
resistência apenas em cepas isoladas em centros de saúde); Cloranfenicol ( 
apresentou resistência apenas em cepas isoladas em centros de saúde ); Clin-
damicina( apresentou resistência apenas em cepas isoladas em centros de saú-
de). 

No gráfico 2 procedeu-se assim: Tetracilina ( houve predominância de 
resistência de mesmo em centros de saúde);Gentamicina ( houve predominân-
cia de resistência de mesmo em centros de saúde); Oxacilina ( houve predo-
minância de resistência de mesmo em centros de saúde); Rifampicina (apre-
sentou o mesmo resultado entre os locais); Sulfazotrim (houve predominância 
de resistência de mesmo em centros de saúde).

Cepas de S. Agalactiae foram isoladas nos diferentes lugares, sendo as-
sim no gráfico 3 e 4, segue a comparação da resistência dos demais.
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GRÁFICO 4:Comparação dos antibióticos resistentes a comunidade e áreas hospitalares. 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. Novembro de 2012.  
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Nos gráficos 3 e 4 foi comparado cepas de S. Agalactiae nos centros de 
saúde e comunidade respectivos. Analise procede com tais resultados:

Gráfico 3: Penicilina G(houve predominância de resistência em apare-
lhos localizados em áreas de saúde); Sulfazotrim (apresentou resistência tanto 
para comunidade tanto para áreas de sáude); Cefepime ( apresentou sensi-
bilidade para os dois locais); Ciprofloxacin (apresentou o mesmo resultado 
entre os locais); Clindamicina (apresentou sensibilidade para os dois locais); 
Eritromicina (apresentou o mesmo resultado entre os locais).

Análise do gráfico 4: Gentamicina ( houve predominância de resistência 
em aparelhos localizados em áreas de saúde); Oxacilina ( houve predominân-
cia de resistência em aparelhos localizados em áreas de saúde);Rifamipina 
( houve predominância de resistência em aparelhos localizados em áreas de 
saúde); Cloranfenicol (apresentou sensibilidade para os dois locais); Tetracili-
na ( houve resistência apenas em aparelhos localizados na comunidade). 
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Os gráficos apresentados tiveram por finalidade comparar o numero to-
tal de antibióticos resistentes das determinadas áreas, pelas cepas isoladas, 
sendo assim obtivemos resultado predominante para aquelas localizadas em 
áreas hospitalares.

5 DISCUSSÃO

Equipamentos de uso comunitário como os telefones públicos, chaves, 
corrimão, celulares, cédulas de dinheiro e também alimentos como frutas, ver-
duras e dentre outros, são constantemente manipulados e contaminados.

Conforme Cantos e Nolla em (2005, p. 641), as doenças originadas por 
alimentos, são relacionados à falta de controle higiênico, relatando que muitas 
pessoas estão acometidas por doenças, devido à escassez de higienização dos 
manipuladores de alimentos, o que torna alto risco na saúde pública.

Além dos telefones públicos, existem inúmeros objetos e dentre outras 
coisas oriundas de contaminação, por exemplo, a pesquisa feita por Souza et 
al 2006 em sua analise feita em cédulas de dinheiro, especificamente a nota 
de 10 reais entre as notas de papel e plástico, isolou determinados microrga-
nismos. Das amostras analisadas, 100% apresentaram contaminação polimi-
crobiana. 

Assim, podemos observar que a falta de higienização é o vetor para que 
ocorra a contaminação e disseminação destas bactérias.

Já para análises realizadas por Silva et al 2010 nos fones de ouvidos 
contatou-se presença significativa por Bacillus Gram – positivos, estando 
presente em 90% das amostras analisadas. Já as bactérias S.aureus e E.coli 
foram isoladas em 10%, telefones analisados dos bairros não sendo isolados 
nos telefones próximos aos hospitais. Enterobacter sp foi observada em 20% 
das amostras dentre bairros e hospitalares. K. pneumoniae esteve presente em 
30% dos 10 telefones de bairros analisados. Foram isolados Staphylococcus-
coagulase – negativa em apenas 20% das amostras de telefones de bairros, 
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entretanto foram observados 80% em telefones próximos aos hospitais [...] as 
bactérias Serratia sp esteve em 60% dos 10 telefones analisados próximos a 
hospitais e 20% dos 10 telefones localizados em bairros. Hafnia alvei, Chry-
seobacterium odaratum e Proteus mirabilis foram isoladas em amostras de 
telefones próximos a hospitais, contabilizando de 30%, 20% e 10% respecti-
vamente.

Na pesquisa de Alves 2007 nos aparelhos telefônicos de Santos – São 
Paulo ,Isolou 17 amostras de Staphylococcus sp coagulase e Micrococcus 
sp em seis amostras. Duas amostras foram positivas para Klebsiella sp.Uma 
amostra foi positiva para bacilo gram positivo esporulado e uma amostra para 
leveduriforme bacilo gram negativo não fermentador. Em um aparelho, iden-
tificou-se Staphylococcus spcoagulase negativa no bocal e bacilo gram nega-
tivo não fermentador e Klebsiella sp na haste

Dentre os resultados encontrados por estes pesquisadores, pode-se ob-
servar a diversidade bacteriana isolada nestes aparelhos, e que muitas des-
tas espécies são provenientes de transmissão de doenças tanto para usuários 
quanto para disseminação em outros meios.

Na pesquisa não houve esta diversidade de espécie como esperado, en-
contramos nos aparelhos 60% de S.aureus, 20% S. Agalactiae, 10% S. Epi-
dermidis e 10% Klebssiela R. Com intuito de comparar as áreas analisadas, 
determinando assim, qual apresenta maior contaminação. Para Person et al 
(2007) em sua pesquisa, observou que a flora bacteriana presente nos fones de 
ouvidos dos aparelhos de telefone de Marília é distinta, quando se comparam 
telefones públicos e hospitalares.

No resultado final, observou-se resistência maior em aparelhos locali-
zados em áreas hospitalares. Dessa maneira pode-se observar a quantidade 
de antibióticos resistente a determinadas cepas. Para Alves 2007 em sua pes-
quisa, também foi correlacionado o teste de sensibilidade, onde determina a 
resistência e sensibilidade de determinados microrganismos aos fármacos.
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Para o conhecimento do perfil de sensibilidade às drogas antimicrobia-
nas, realizou-se antibiograma de oito amostras de Staphylococcus spco-
agulase negativa. Das amostras destadas cinco apresentaram resistência 
à penicilina, duas oxacilina, quatro à amoxacilina, quatro a amipicilina, 
uma à eritromicinae três a sulfametoxazol/trimethoprim. [...] Por serem 
coagulase negativa, as amostras foram testadas quanto a sensibilidade 
à novobiocina e quatro apresentaram resistência. Essas amostras foram 
selecionadas e classificadas como Staphylococcuss aprophyticus. (AL-
VES et al, 2007, p.198)

O antibiótico tem por função deter a bactéria em seu organismo, os mes-
mos apresentam uma variedade de processos celulares diários dos quais as 
bactérias dependem para crescimento e sobrevivência. 

Enfim, a pesquisa apresentou em sua analise predominância de cepas 
resistentes aos antimicrobianos em áreas hospitalares, tendo uma preocupação 
maior, pois bactérias presentes nestes locais podem apresentar existência de 
cepas virulentas, aquelas capazes de causar certo tipo de infecção hospitalar 
devido estar em áreas de saúde, onde profissionais e pacientes podem adquirir 
tais bactérias por estarem nestes locais. 

6 CONCLUSÃO

A pesquisa feita sobre a “Comparação da susceptibilidade a antimicro-
bianos entre as bactérias coletadas em telefones públicos presentes em áreas 
de saúde e comunidade da cidade de Três Marias - MG” visa informar aos 
usuários a contaminação presente no mesmo e informando especificamente os 
antibióticos que apresentaram resistência.

Com intuito de demonstrar de forma específica esta contaminação, a 
pesquisa obteve em seu histórico todos os problemas, sugestões e analises. Em 
análise os microrganismos acoplados nestes determinados aparelhos não hou-
ve uma diversidade como esperado, como em outras pesquisas encontradas. 

 Em relação às infecções ocasionadas por estes patógenos é de ampla 
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diversidade as patologias, dentre elas foram analisadas o gênero Staphylo-
coccus, definido como S. Aureus o mesmo pode ocasionar infecções como: 
Endocardite, intoxicação alimentar, impetigo, bacteremia, pneumonia, os-
teomielite, septicemia, síndrome da pele escaldada e miosite tropical. Isola-
do também no mesmo gênero S.Epidermidis este apresenta infecções como: 
Menigite, peritonites e infecção do trato urinário. Para os microrganismos do 
gênero Streptococcus na análise foi isolado o S.Agalactiae, este resistente a 
bacitracina, procedido de infecções como: Endometrite e febre puerperal. Já 
para as bactérias do gênero Enterobacteriaceae, a maioria foi isolada como 
bacilos Gram positivos e não patogênicas. Foi interpretada a Klebssiela R, esta 
causa a rinoscleroma.

Sendo assim, a fim de inibir a disseminação destes patógenos deve ser 
feita limpezas periódicas destes aparelhos telefônicos, pois estas bactérias po-
dem viver bem em temperatura ambiente, sendo então propicio viverem ali 
por mais tempo. Além da limpeza, é proposto aos usuários o uso da lavagem 
das mãos a qual seria a melhor forma de evitar a infecção e disseminação e 
como citadas em outras pesquisas, mudar o formato do áudio.

Por fim, a pesquisa teve como objetivo apresentar detalhadamente os 
microrganismos acoplados nestes aparelhos apresentando à comunidade as in-
fecções que podem surgir a partir de uma contaminação. E analisando de uma 
forma mais precisa os aparelhos localizados em áreas de saúde, pois adquirem 
maior resistência aos antibióticos e sendo agravante para os pacientes hospi-
talizados por apresentarem sistema imunológico debilitado, estando sujeito se 
contaminarem com facilidade, além de ser propicio a disseminação das áreas 
de saúde para comunidade.

Portanto, torna-se indispensável à prefeitura e empresas de telefonia pú-
blica medidas imediatas para inibir a propagação causada por estes microrga-
nismos sendo que a taxa de contaminação destes objetos demonstra preocupa-
ção, oferecendo risco à população.
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CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE QUANTO 
AO DIAGNÓSTICO E TRATAmENTO PARA A CO-

INFECÇÃO TUBERCULOSE/HIV Em TRÊS mARIAS-mG

Wesley Pinto da Silva1

*

Resumo: O presente artigo analisa os serviços de saúde quanto à investigação 
de casos, diagnóstico, notificação e tratamento para tuberculose, relacionada 
à infecção pelo HIV, comparando a recomendação do PNCT. Participaram da 
pesquisa 4 enfermeiras de PSF ou hospital, e 4 biomédicos ou farmacêuticos/
bioquímicos, além da responsável pela notificação de casos na Epidemiologia. 
Verificou-se que os laboratórios utilizam técnicas adequadas ao diagnóstico de 
HIV; e quanto à tuberculose, alguns setores deixam frequentemente de reali-
zar algumas técnicas, prejudicando o diagnóstico precoce da doença. A notifi-
cação dos casos é realizada somente de casos positivos para as duas doenças; 
porém é realizada sem organização e/ou padronização. O município centraliza 
o tratamento de tuberculose em uma única unidade de saúde, e o tratamento 
para HIV é realizado por um Centro de Referência em outro município. Ape-
sar do conhecimento dos profissionais sobre as doenças, ainda falta capacita-
ção pelos órgãos responsáveis, por meio de treinamentos, palestras e reuniões, 
além de ser necessária a padronização dos serviços oferecidos.

Palavras-chave: Tuberculose. HIV. Diagnóstico. Tratamento. Saúde pública.

Abstract: This article analyzes the services of health as for the investigation of 
cases, diagnosis, notification and treatment for tuberculosis, related to the in-
fection for HIV, comparing the recommendation of PNCT. They participated 
at the research 4 nurses of PSF or hospital, and 4 biomedical or pharmacists/
biochemical, besides the responsible for the notification of cases in the Epide-
miology. It was verified that the laboratories use appropriate techniques to the 
diagnosis of HIV; and as for the tuberculosis some sectionsfrequently stops 
accomplishing some techniques, harming the precocious diagnosis of the di-
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sease. The notification of the cases is only accomplished of positive cases 
for the two diseases; however it is accomplished without organization and/or 
standardization. The municipal district centralizes the tuberculosis treatment 
in a single unit of health, and the treatment for HIV is accomplished by a 
Center of Reference in another municipal district. In spite of the professionals’ 
knowledge on the diseases, it still lacks training for the responsible organs, 
through trainings, lectures and meetings, besides being necessary the standar-
dization of the offered services.

Keywords: Tuberculosis. HIV. Diagnosis.Treatment. Publichealth.

1 INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma das doenças mais antigas de que se tem co-
nhecimento e, segue sendo a infecção mais importante causadora de mortes 
em adultos no mundo, por um único agente infeccioso.

A partir de 1980 observou-se um aumento do número de casos da doen-
ça nos países desenvolvidos e uma piora dos indicadores da doença nos paí-
ses em desenvolvimento. Uma das explicações para esse acontecimento pode 
estar relacionada à epidemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS), descrita como uma nova entidade clínica em 1981, nos Estados Uni-
dos. Segundo Filho (2000, p. 320):

A tuberculose representa uma doença da imunidade, ou seja, da capa-
cidade de cada indivíduo em se defender contra um microrganismo. 
Neste sentido, a AIDS, como uma doença ligada à redução das defesas 
do organismo, representa um importante fator predisponente que tem 
colocado novamente a tuberculose no palco das doenças nos EUA e 
Europa.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima-se que atual-
mente cerca de dois bilhões de indivíduos estejam infectados pelo Mycobac-
terium tuberculosis, correspondendo aproximadamente a 30% da população 
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global, oito milhões irão desenvolver a doença (tuberculose) e dois milhões 
morrerão a cada ano. 

O impacto do HIV sobre a tuberculose tem sido observado em todo o 
mundo, sendo a AIDS um dos principais fatores relacionados ao aumento des-
sa doença. Em todo o mundo, até o final do ano 2000, existiam 36,1 milhões 
de pessoas infectadas pelo HIV. Estima-se que 11% dos casos de TB em adul-
tos no ano 2000 estavam infectados pelo HIV ou com AIDS. 

O Ministério da Saúde (MS) criou, em 1998, o Plano Nacional de Con-
trole da Tuberculose (PNCT), que incorporou medidas adotadas pelo DOTS 
(DirectlyObservedTherapy Short-Course - Tratamento Diretamente Observa-
do de Curta Duração). Além do tratamento diretamente observado por uma 
segunda pessoa, esse programa visa outros fatores relacionados ao compro-
misso político, o diagnóstico de tuberculose por baciloscopia e o tratamento 
disponível para os indivíduos infectados.

Na última década, o Brasil registrou queda de 15,9% na taxa de incidên-
cia por tuberculose. Em 2011, foram registrados 36 casos da doença para cada 
100 mil habitantes, contra 42,8 casos em 2001.

A presente pesquisa teve como objetivo analisar dados referentes ao fun-
cionamento dos serviços de saúde frente à Tuberculose, relacionando à im-
portância do diagnóstico de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 
(HIV), observando principalmente a importância dada pelos profissionais de 
saúde do município frente a essas doenças.

Relacioná-las está ligado ao aumento de incidência de tuberculose com 
o surgimento da AIDS e, também, ao fato de a tuberculose ser uma doença 
agravante em pacientes também infectados pelo HIV, uma infecção que até 
hoje não se tem cura. De acordo com o MS:

Apesar dos avanços, a doença ainda preocupa as autoridades de saúde. 
No país, a tuberculose representa a quarta causa de óbitos por doenças 
infecciosas e a primeira entre pacientes com AIDS. Por isso, o Ministé-
rio da Saúde recomenda que seja realizado o teste anti-HIV em todos os 
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pacientes com a doença. Em 2010, entre os casos novos de tuberculose 
notificados, cerca de 10% era de pessoas infectadas pelo HIV, a chama-
da co-infecção. (MS, 2012)

Portanto, tornou-se importante avaliar as condições oferecidas pelas 
Unidades de Saúde no diagnóstico e tratamento da tuberculose no município 
de Três Marias/MG, visando principalmente à importância do teste anti-HIV 
em todos os pacientes diagnosticados com Tuberculose, assim como é reco-
mendado pelo Ministério da Saúde.

A pesquisa foi realizada no município de Três Marias, Minas Gerais. 
Foi analisado se o município segue as diretrizes do PNCT, verificando se há 
acompanhamento do tratamento por agentes de saúde ou outros profissionais 
(psicólogo e assistente social); com qual frequência esses pacientes retornam 
as unidades para receber medicamentos e fazer avaliação com os profissio-
nais responsáveis pelo tratamento. Foram avaliadas as técnicas mais utiliza-
das pelo município no diagnóstico da doença. E obtidos dados referentes à 
ocorrência de casos notificados, cura, abandono de tratamento e óbitos por 
tuberculose no município.

Procurou-se entender se é solicitado o teste anti-HIV em pacientes com 
tuberculose e, quais as técnicas utilizadas pelo município no diagnóstico da 
infecção por HIV. Avaliou-se como a questão da infecção por HIV é tratada 
pelo município em fatores como: notificação de casos, como e onde os pa-
cientes HIV - positivos fazem o tratamento, se há abandono do tratamento e 
óbitos pela doença.

A partir das questões abordadas anteriormente foi analisada a relevância 
dada pelos profissionais de saúde a co-infecção TB/HIV, quanto à orientação 
aos pacientes sobre a importância do diagnóstico precoce e a adesão ao trata-
mento.
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2 mÉTODOS DIAGNÓSTICOS E TRATAmENTO PARA TU-
BERCULOSE

O diagnóstico de tuberculose é baseado em teste tuberculínico (PPD 
- PurifiedProteinDerivative) positivo, no encontro de bacilos álcool-ácido-
-resistentes (BAAR) em materiais biológicos (escarro), e confirmado pela 
cultura com identificação da bactéria, além de radiografia de tórax, no caso 
de tuberculose pulmonar. Também pode ser avaliado o quadro clínico do pa-
ciente, com relação aos sintomas e antecedentes familiares. Segundo Trabulsi 
e Alterthum (2005, p. 413):

O diagnóstico de tuberculose entre pacientes HIV positivos tornou-se 
mais difícil devido a fatores como: falsos negativos nos testes de tuber-
culina; achados atípicos em raios X torácicos de tuberculose pulmo-
nar; quadro pulmonar com esfregaço de escarro negativo para bacilos 
álcool-ácido resistentes; tuberculose extra-pulmonar.

O PPD é utilizado como forma de triagem para indivíduos infectados 
pelo M. tuberculosis ou vacinados contra BCG, não podendo ser usado como 
único teste de diagnóstico da doença. É importante para o diagnóstico de tu-
berculose em fase latente. 

Um teste rápido e sensível é a baciloscopia, que consiste no achado de 
BAAR no escarro. É realizada com duas amostras coletadas em dias diferen-
tes, preferencialmente de manhã, em jejum e sem escovar os dentes. Segundo 
Ferreira e Ávila (2001, p. 224):

A baciloscopia positiva junto com quadro clínico e radiológico com-
patível são altamente sugestivos de tuberculose, particularmente nos 
locais de alta prevalência da doença, no entanto devem ser feitos os 
exames de cultura e identificação para a confirmação da espécie. Isto 
tem maior importância nos pacientes com história prévia de tratamento 
de tuberculose e [...] em especial nos pacientes infectados pelo HIV.
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A cultura de microrganismos é o teste confirmatório da infecção, e per-
mite a diferenciação entre o M. tuberculosis e outras micobactérias, sendo 
o único método de diagnóstico de certeza. O problema é o tempo para libe-
ração do resultado, que pode chegar a 8 (oito) semanas. “Essa demora tem 
consequências trágicas para pacientes com AIDS infectados pelo bacilo da 
tuberculose resistente a drogas e seus contados.” (SCHAECHTER, 2002, p. 
206). Existe também a cultura automatizada para tuberculose. Nesse caso, o 
diagnóstico é mais rápido (13 a 15 dias) que o método manual (em média 35 
a 40 dias), porém é uma técnica de custo mais elevado.

Juntamente com a cultura pode ser realizado o teste de sensibilidade do 
bacilo a drogas anti-tuberculose, usado para o diagnóstico de tuberculose mul-
tirresistente (MDR-TB). “O teste de sensibilidade aos medicamentos anti-TB 
tem grande importância ao apontar alternativas terapêuticas eficientes [...] es-
pecialmente na coinfecção TB/HIV.” (ZAMARIOLI et al, 2009, p. 295). 

A radiografia de tórax é bastante utilizada no diagnóstico de tuberculose 
pulmonar por evidenciar lesões calcificadas (manchas) no pulmão. Além dis-
so, avaliam a gravidade da doença, pois detectam focos de disseminação e, a 
resposta a terapia aos medicamentos. 

Um fator importante a ser destacado, assim como descrevem Jamal e 
Moherdaui (2007, p. 108) é que há número insuficiente de laboratórios públi-
cos capacitados para a realização de técnicas diagnósticas rápidas de tuber-
culose, como cultura automatizada, identificação de micobactérias e teste de 
sensibilidade aos medicamentos.

O tratamento de TB é realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
que segue o PNCT. Tem duração de seis meses, sendo baseado em três fárma-
cos nos dois primeiros meses (isoniazida-INH, pirazinamida e rifampicina), 
seguido de INH e rifampicina por mais quatro meses. O PNCT incorporou a 
recomendação da OMS que em 1997 implantou o DOTS:
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O DOTS consiste na administração direta do medicamento por uma 
segunda pessoa, que observa e registra a ingestão de cada dose da medi-
cação. A estratégia do DOTS, considerada uma tecnologia de gestão de 
cuidado para o controle da tuberculose, inclui, para além do tratamento, 
outras atividades como a investigação do perfil sociocultural e econô-
mico do paciente e de sua família, suporte psicológico aos mesmos, 
monitoramento do estado de saúde do indivíduo tratado, dentre outras 
recomendações. (WENDLING, MODENA e SCHALL, 2012, p. 78). 

É importante que os profissionais de saúde estejam atentos aos sinais 
e sintomas de pacientes sintomáticos respiratórios, a fim de detectar preco-
cemente a doença e garantir um tratamento mais efetivo. Também, devem 
observar pacientes que iniciaram o tratamento e se encontram assintomáticos, 
pois estes podem abandonar o tratamento achando que já estão curados, po-
dendo reestabelecer a doença, tornando-se fonte de transmissão do bacilo e, 
aumentando as chances de desenvolver MDR-TB.

Muitas vezes a terapia anti-TB deve ser iniciada antes de se obter o diag-
nóstico confirmatório laboratorial de TB, como descrevem Maruza, Ximenes 
e Lacerda:

Em situações onde há forte suspeita de TB pulmonar ou extrapulmo-
nar, o estado do paciente é grave, o isolamento do M. tuberculosis é 
difícil e a pesquisa diagnóstica possa retardar em demasia o tratamen-
to, recomenda-se o início do tratamento mesmo antes de os resultados 
bacteriológicos serem conhecidos; uma vez iniciado, e não deve ser in-
terrompido, salvo após rigorosa revisão clínica e laboratorial que deter-
mine mudança de diagnóstico. (MARUZA, XIMENES e LACERDA, 
2008, p. 395)

A maior parte dos pacientes submetidos ao tratamento de TB conse-
gue completar no tempo recomendado sem sentir qualquer efeito colateral. 
Mas não é incomum o abandono de tratamento ou irregularidades durante o 
mesmo, por isso os profissionais de saúde devem estabelecer um elo com o 
paciente e, dessa forma, estimularem o mesmo a continuar o tratamento até a 
confirmação de cura. 
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3 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E TRATAmENTO PARA 
HIV

Os testes diagnósticos para HIV são realizados para identificação de pa-
cientes com infecção, início do tratamento com antirretrovirais (ARV), iden-
tificar portadores (doadores de sangue e órgãos, gestantes e parceiros sexuais) 
e confirmar o diagnóstico de AIDS.

A detecção de anticorpos ou testes sorológicos ELISA (EnzymeLinke-
dImmunosorbetAssay), IFI (Imunofluorescência Indireta) e Western Blot são 
os mais frequentemente utilizados. Estes testes são incapazes de diagnosticar 
pessoas infectadas recentemente devido ao período de janela imunológica, 
que apesar de o individuo estar infectado, não há quantidade de anticorpos 
circulantes suficientes para serem detectados pelo exame. O tempo médio para 
a sorologia anti-HIV tornar-se positiva é de 2,1 meses, variando de 6 a 12 
semanas após o contato com o vírus.

[...] o Ministério da Saúde, através da Portaria n.º 488, de 17 de junho 
de 1998, estabeleceu obrigatoriedade de um conjunto de procedimentos 
sequenciados para os testes em indivíduos acima de dois anos. Os pro-
cedimentos são agrupados em três etapas: Etapa I – triagem sorológi-
ca; Etapa II – confirmação sorológica pelo teste de imunofluorescência 
indireta para HIV-1; Etapa III – confirmação sorológica pelo teste de 
western blotting para HIV-1. (SANTOS; ROMANOS; WIGG, 2008, 
p. 194)

O método de ELISA é o mais utilizado na rotina para detecção de anti-
corpos anti-HIV. É simples, rápido e bem padronizado. Essa fase é a Etapa I, 
que deve ser realizada utilizando dois testes diferentes, onde pelo menos um 
dos testes deve ser capaz de detectar a presença de anticorpos anti-HIV-1 e 
anti-HIV-2. A Etapa II é a confirmação pela IFI, é mais trabalhosa que a téc-
nica de ELISA, porém é mais específica. Na Etapa III emprega-se o Western 
Blot, que permanece como método padrão confirmatório de positividade. É 



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG
ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

53

um método mais complexo, de alto custo e de difícil padronização. 
A carga viral pode ser utilizada como valor prognóstico da evolução 

da doença, sendo que pacientes em estágios avançados de infecção por HIV 
apresentam concentrações mais elevadas de partículas virais. Outro parâmetro 
importante é a taxa de linfócitos T CD4+ e CD8+ (normalmente 2:1), utilizada 
também com relação ao prognóstico da doença. A taxa de linfócitos T CD4+ 
está muito diminuída em pessoas com manifestações clínicas da AIDS. 

O Ministério da Saúde fornece drogas que podem ser utilizadas na tera-
pia ARV combinada, através do SUS. O tratamento dos indivíduos infectados, 
quando feito corretamente, visa reduzir as internações hospitalares, a assistên-
cia de serviços especializados e a assistência domiciliar, além de reduzir os 
óbitos secundários à AIDS.

O tratamento da AIDS baseia-se na terapia anti-retroviral e das doen-
ças oportunistas. A terapia anti-retroviral combinada vem mostrando 
resultados expressivos em todos os países onde os pacientes têm acesso 
a ela. Há redução dos gastos com medicamentos para infecções oportu-
nistas, das internações hospitalares, da carga viral no sêmen e nas secre-
ções cervicovaginais, aumento da sobrevida e melhora na qualidade de 
vida, devido a melhora na condição física e emocional o que significa 
que os pacientes, que fazem parte da população economicamente ativa, 
continuem produtivos e não utilizem os benefícios da Seguridade So-
cial. (ROUQUAYROL; FILHO, 2003, p. 263-264)

O AZT (3-azido,2,3-dideoxitimidina, ou zidovudina) foi licenciado 
em 1987, sendo o primeiro medicamento utilizado na infecção pelo HIV. A 
combinação de inibidores de protease do HIV com AZT ou outros análogos 
de nucleotídeos aumentou a sobrevida de pacientes infectados com HIV. Por 
isso, um coquetel de várias drogas antivirais é, atualmente, preconizado com 
o intuito de diminuir a seleção de mutações resistentes, por atacar o ciclo de 
replicação viral em diferentes estágios. Essa combinação, chamada HAART 
(Highly Active AntiretroviralTherapy – Terapia Antiretroviral Altamente Efi-
caz) é extremamente efetiva na redução da carga viral plasmática de RNA-
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-HIV-1 para níveis indetectáveis. “O tratamento com múltiplas drogas reduz 
a carga viral para quase zero [...]” (SANTOS, ROMANOS e WIGG, 2008, p. 
196). Os níveis plasmáticos do vírus já diminuem nas duas primeiras semanas 
após o início do tratamento. Segundo Roitt, Brostoff e Male (1999):

O período ideal para o início da terapia ainda é controverso, mas a 
maioria dos médicos a inicia mediante uma baixa contagem repetida de 
células CD4 em torno de 200 a 400 ml e em todos os pacientes assin-
tomáticos. Ao níveis séricos de RNA do HIV também influenciam esta 
decisão. (ROITT; BROSTOFF ; MALE, 1999, p. 299)

A indicação do tratamento vai depender da presença ou não de infecções 
oportunistas, da quantidade de linfócitos CD4 e da carga viral. As células T 
CD4 de memória latentemente infectadas apresentam uma meia vida extre-
mamente longa de 44 meses. Isso indica que a terapia medicamentosa não 
pode ser capaz de eliminar a infecção pelo HIV e que necessitará ser aplicada 
durante toda a vida do paciente.

Apesar do acesso universal e gratuito aos serviços de saúde e aos medi-
camentos, existem problemas quanto à adesão a terapia ARV. Alguns dos pro-
blemas incluem: grande quantidade de comprimidos, várias ingestões diárias 
e efeitos adversos ao medicamento.

A não adesão aos novos medicamentos antirretrovirais pode ser con-
siderada uma ameaça tanto à efetividade do tratamento como para a 
disseminação de vírus resistência. [...] Estudos demonstram que são 
fatores de risco para uma baixa adesão: tempo de tratamento muito lon-
go, complexidade do esquema terapêutico, efeitos colaterais intensos, 
suporte social fraco, depressão, uso problemático de álcool e uso de 
drogas ilícitas.(REGO ; REGO, 2010, p. 71)

O consumo de álcool reduz a adesão ao tratamento do paciente ao 
HAART, aumenta o comportamento de risco como o uso de outras drogas e, 
está associado à piora no prognóstico em pacientes com AIDS. A depressão 
também é associada à redução de adesão aos tratamento, devido a ligação da 
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doença com a morte. Assim, o individuo infectado, muitas vezes, prefere dei-
xar o tratamento para não lembrar constantemente da doença.

Um ponto importante a ser destacado é a relação dos serviços de saúde 
com a não adesão, principalmente a assistência dos profissionais para com os 
pacientes. O atendimento necessita de acolhimento, respeito às necessidades, 
privacidade, assistência social e instruções dos profissionais sobre a doença.

4 CO-INFECÇÃO TB E HIV

A infecção por HIV é um dos maiores riscos para que a tuberculose 
latente se desenvolva em doença ativa. Em pacientes HIV - positivos a tu-
berculose ainda pode levar ao desenvolvimento de AIDS devido ao compro-
metimento do sistema imunológico e diminuição de células CD4+. “O Plano 
Nacional de Controle da TB (2004 – 2007) prevê que 100% dos pacientes com 
diagnóstico de TB realizem a investigação sorológica parra o HIV.”(MUNIZ 
et al, 2006, p.530). Segundo Schaechter (2002, p. 212):

Os pacientes aidéticos com tuberculose tem maior probabilidade de de-
senvolver doença extrapulmonar, envolvendo os nódulos linfáticos, a 
medula óssea, o trato geniturinário e o sistema nervoso central. Os pa-
cientes com AIDS [...] desenvolvem rapidamente tuberculose avançada 
ou miliar logo após a infecção primária.

Em indivíduos infectados pelo HIV, a resposta imune não consegue con-
ter a infecção primária, assim, os bacilos de Koch podem atingir a corrente 
sanguínea e infectar quase todos os órgãos do organismo. Podem causar a 
doença disseminada, conhecida como tuberculose miliar, atingindo as menin-
ges, rins, fígado, baço e o cérebro, que pode ser fatal. “Portanto, a detecção 
precoce da soropositividade constitui-se arma potente contra a tuberculose, 
a fim de que sejam providos os devidos cuidados clínicos e terapêuticos ao 
paciente infectados pelo HIV.” (JAMAL e MOHERDAUI, 2007, p. 107).

A co-infecção interfere nas formas clínicas da TB, modifica o tratamen-
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to, aumenta as chances de resistência aos medicamentos e ainda aumenta o 
risco de transmissão dos bacilos para os contatos mais próximos.  De acordo 
com Lima et al (1997, p. 218) “o risco de um co-infectado desenvolver tuber-
culose ativa é de 5 a 10% ao ano, sendo muito maior do que o risco ao qual 
está exposto um soro negativo que é de 5 a 10% durante toda a vida.”

Em caso de co-infecção com o HIV o tratamento que normalmente dura 
6 meses, é prolongado para 9 meses. Os medicamentos ARV de uso contí-
nuo causam muitos efeitos colaterais como náusea, vômito, dor de cabeça e 
diarreia e, quando associado ao tratamento contra TB estes efeitos podem ser 
ainda maiores para o paciente.  

O abandono do tratamento continua sendo comum, já que os pacientes 
podem estar mal informados sobre a doença e podem apresentar efeitos co-
laterais aos medicamentos, levando a interrupção, mesmo quando o paciente 
obtém melhora dos sintomas. “Utilizar unicamente o tratamento auto-admi-
nistrado é um fator que eleva a chance de abandono quando comparado ao 
tratamento supervisionado.” (RODRIGUES et al, 2010, p. 386).

Em alguns casos, o tratamento ARV só deve ser iniciado após o fim do 
tratamento para TB, mas caso a terapia ARV seja importante (em casos onde 
a doença encontra-se avançada, oferecendo risco ao paciente) esta deve ser 
feita procurando relacionar os dois tratamentos, de forma que os efeitos cola-
terais e reações adversas aos medicamentos sejam menores. Segundo Neves 
et al (2010, p. 1136) “O maior problema apontado no tratamento de ambas 
as doenças é a não adesão, que apresenta como consequência, elevação dos 
indicadores de incidência e mortalidade.”

5 mATERIAIS E mÉTODOS

Participaram da pesquisa 3 (três) enfermeiros responsáveis por PSF de 
diferentes bairros da cidade e um enfermeiro atuante em hospital e, 4 (quatro) 
biomédicos ou farmacêutico-bioquímicos responsáveis técnicos por diferen-
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tes laboratórios (um público e três particulares); os participantes foram de 
ambos os sexos.

Inicialmente, foram aplicados questionários semiabertos abrangendo os 
seguintes assuntos: diagnóstico de TB, tratamento para TB, diagnóstico de 
HIV e tratamento para HIV. Sendo estes, diferentes para cada área de atuação 
do entrevistado, ou seja, os questionários aplicados para enfermeiros conti-
nham 13 (treze) questões relacionadas à solicitação de exames e tratamento 
para tuberculose oferecido pelo município e, para os responsáveis técnicos por 
laboratórios as questões foram 11 (onze), sendo estas voltadas para exames e 
técnicas disponíveis para o diagnóstico de ambas as doenças. Os questionários 
foram aplicados para os entrevistados na presença do pesquisador, onde as 
respostas foram anotadas no momento da entrevista. 

Foram usados também, dados obtidos na Secretária de Vigilância e Epi-
demiologia do município, além de uma entrevista com o responsável pelo 
setor. Essa entrevista levou em conta às notificações de casos de ambas as 
doenças, para análise quantitativa de casos notificados, cura, abandono de tra-
tamento e óbitos, além de análise qualitativa de procedimentos adotados pelo 
município para a notificação correta de todos os casos e o procedimento ado-
tado para investigação e tratamento para tais doenças.

Os questionários e entrevistas foram realizados nos meses de setembro 
e outubro do ano de 2012. Os entrevistados assinaram um Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido pelas informações repassadas e foi mantido total 
sigilo sobre a identidade dos mesmos. Além disso, não foram divulgados os 
nomes de laboratórios, PSF e hospital, e nem dos enfermeiros e biomédicos 
entrevistados. Os participantes da pesquisa tiveram nomes fictícios, sendo que 
os biomédicos foram apresentados na pesquisa em números (Laboratório 1, 2, 
3 e 4), os enfermeiros em letras (Enfermeira A, C, E e G) e o responsável pelo 
setor de Vigilância e Epidemiologia foi identificado como Vigilância I.

Para melhor tabulação dos dados, os questionários foram separados de 
acordo com a finalidade (diagnóstico ou tratamento/acompanhamento).
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6 DIAGNÓSTICO DE TB E HIV QUANTO AOS SERVIÇOS 
PRESTADOS POR LABORATÓRIOS Em TRÊS mARIAS

Foram questionados 4 profissionais responsáveis por laboratórios, sen-
do 75% (3) do sexo masculino e 25% (1) do sexo feminino. Os entrevistados 
tinham idade entre 30 e 60 anos. Tinham formação acadêmica tanto em Far-
mácia/Bioquímica como em Biomedicina, sendo três profissionais na área de 
Farmácia e, um em Biomedicina.

Um dos profissionais atua tanto em laboratório privado como em hospi-
tal público, dois atuam em laboratório particular e um em laboratório público. 
Todos os profissionais tinham mais de 5 anos de experiência, sendo que 2 
(dois) tinham de5 a 10 anos de experiência e 2(dois) tinham mais de 15 anos 
de atuação na área. 

Foi questionado se o laboratório realiza exames para o diagnóstico de 
HIV, sendo obtido como resposta que 100% dos laboratórios realizam tais 
exames, diferenciando, entretanto, em algumas técnicas utilizadas por cada 
laboratório para esse diagnóstico.

O laboratório 4, por exemplo, segue as normas do MS, no qual a pri-
meira etapa é feita a técnica de ELISA e, em caso de positividade, é solicitada 
nova amostra e, são realizadas técnicas de IFI e, para confirmação, o teste de 
Western Blot (WB).

Em laboratórios privados seguem-se diferentes cursos de diagnóstico, 
variando de 2 (duas) a 4 (quatro) técnicas utilizadas por cada laboratório. Foi 
citada, por exemplo, pelo Laboratório 2, a técnica de Imunocromatografia 
(IMC) para HIV, feita no próprio laboratório. Esta é uma técnica simples, de 
fácil execução, menor custo e com resultado mais rápido para o paciente; po-
rém é menos sensível que outras técnicas citadas na pesquisa.
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Gráfico 1 – Técnicas Laboratoriais para Detecção de HIV
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Fonte: Pesquisa direta, 2012.

Todos os laboratórios citaram a técnica de ELISA e, o teste de Western 
Blot como confirmatório em caso positivo para HIV por outras técnicas. O 
gráfico 1 apresenta as técnicas citadas pelos entrevistados, relacionando a téc-
nica ao número de laboratórios que a executa ou realiza por meio de outros 
laboratórios de referência.

O tratamento e acompanhamento de pacientes em casos de infecção por 
HIV é feito pelo Centro de Referência no município de Sete Lagoas-MG, no 
qual os pacientes são avaliados mensalmente pelo clínico responsável. A Se-
cretaria de Vigilância em Três Marias faz o acompanhamento dos pacientes do 
município que realizam o tratamento, como é relatado pelo responsável pelo 
Programa de Controle:

“Não trata aqui em Três Marias, mas a gente tem a ligação com o 
Centro de Referência. A gente sabe o dia que a pessoa tem consulta; os 
medicamentos é a gente que busca lá e distribui, quando eles não fazem 
uma consulta na época de pegar um medicamento...”(Vigilância I)

Contudo, foi questionado aos laboratórios sobre a realização de 
exames normalmente solicitados para acompanhar o prognóstico de in-
fecção por HIV, sendo estes: carga viral, contagem de células CD4 e 
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contagem de células CD8. As respostas obtidas estão demonstradas na 
tabela 1.Foi demostrado que três laboratórios privados realizam os exa-
mes de contagem de células CD4 e células CD8 e, dois destes realizam 
o exame de carga viral, sendo que o laboratório público não realiza tais 
exames.

Tabela 1 – Técnicas relacionadas ao prognóstico de infecção por HIV
Laboratório Carga Viral Contagem CD4 Contagem CD8

Laboratório 1 - X X
Laboratório 2 X X X
Laboratório 3 X X X
Laboratório 4 - - -

Fonte: Pesquisa direta, 2012.

Foi questionado também o local onde os exames são realizados, sendo 
que apenas 1 (um) laboratório citou a realização de técnica de IMC, realizada 
no próprio laboratório. Em outros laboratórios, todos os exames para detecção 
de infecção por HIV são feitos por laboratórios de referência em outros muni-
cípios (Sete Lagoas e Belo Horizonte).

Com relação ao tempo de entrega dos resultados dos exames, em labora-
tórios privados foi observado que o prazo é de 2 a 5 dias e, ainda foram citados 
como interferentes o local de realização (outro município) e o dia da coleta 
(alguns laboratórios estabelecem o dia de envio de amostras para o laboratório 
de destino). No laboratório público, o tempo de entrega de resultados é de 30 
dias, aproximadamente. Entre os motivos desse atraso, foi observado que as 
amostras são enviadas somente a cada 15 dias para o laboratório de destino. 
Cabe ressaltar que para casos de diagnóstico positivo (Reagente) esse tempo 
será estendido devido à necessidade de coleta de novo material (sangue) para 
confirmação do diagnóstico.
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Em relação às técnicas para diagnóstico de TB, os 4 (quatro) laborató-
rios realizam o BAAR, 3 (três) realizam a cultura de escarro e apenas 1 (um) 
realiza o teste de PPD (Gráfico 2). Este último é uma técnica cujo reagente é 
disponibilizado somente pelo Governo e, por isso, o único laboratório que o 
realiza é o Laboratório 4. O Teste de Sensibilidade a Drogas antituberculosas 
(TSD) não foi citado na pesquisa por nenhum laboratório.

O que foi observado, no entanto, é que o laboratório 4 não estava reali-
zando o teste de PPD devido à falta de reagente e, não tinha previsão de quan-
do voltaria a realizá-lo. O mesmo laboratório, no momento da pesquisa, não 
estava realizando a técnica de baciloscopia, devido ao profissional designado 
a fazer este serviço estar afastado por motivo de licença.

Gráfico 2–Técnicas Laboratoriais para Diagnóstico de TB
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Fonte: Pesquisa direta, 2012. 
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Fonte: Pesquisa direta, 2012.

Quanto ao local onde são realizados os exames, foi obtido como respos-
ta que o BAAR é realizado em 2 (dois) laboratórios (Lab. 2 e 4) do município, 
já os outros 2 (Lab. 1 e 3) enviam as amostras para outros laboratórios para 
que os exames sejam feitos em outro município (Belo Horizonte). Quanto 
a cultura de escarro, os 3 (três) laboratórios que citaram a técnica enviam 
as amostras para outro município. O PPD, por ser uma reação intradérmica, 
apenas pode ser realizado no próprio laboratório, assim como foi citado pelo 
Laboratório 4.

Outra questão abordada foi quanto à entrega de resultados dos exames 
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para diagnóstico de TB, na qual foram obtidas como respostas que o tempo de 
entrega varia de 2 a 10 dias, dependendo da técnica utilizada.Para a técnica de 
BAAR, que é de simples execução, rápida e de baixo custo; sendo necessária 
a coleta de duas amostras, em dias consecutivos para a realização do exame, o 
tempo de entrega variou de 2 a 5 dias, dependendo do laboratório. O Labora-
tório 2, por exemplo, citou que para o exame de baciloscopia, a entrega é feita 
em 2(dois) dias.

Vale ressaltar que a cultura de escarro é um exame que pode levar até 8 
semanas (aproximadamente 40 dias) para a liberação dos resultados. Em caso 
de cultura automatizada, o diagnóstico é feito entre 13 a 15 dias, sendo esta 
uma técnica de alto custo e realizada apenas por grandes laboratórios. Tais 
dados não condizem com as informações repassadas pelos questionários, visto 
que o tempo máximo citado por um dos laboratórios foi de 10 dias (Lab. 1) e, 
todos os outros laboratórios informaram tempo de entrega inferiores.

 A notificação dos casos positivos tanto para HIV quanto para TB deve 
ser feita na Secretaria Municipal de Vigilância e Epidemiologia. O que é re-
comendado pelo PNCT é que seja feita a notificação (ou registro) tanto dos 
casos suspeitos para tuberculose (sintomáticos respiratórios) como dos casos 
positivos. Porém o que foi analisado na pesquisa é que somente é feita a 
notificação dos casos confirmados de infecção, em casos de HIV e TB, como 
relata um dos responsáveis pelo setor:

“[...] nós temos várias doenças que se notifica suspeita. Igual, a dengue 
se notifica suspeita, a... Deixa eu ver outra que se notifica suspeita... 
Hepatite se notifica suspeita. Agora HIV e tuberculose só se notifica o 
caso positivo, já quando é confirmado, tá?” (Vigilância I)

Para casos de tuberculose, o PSF deve encaminhar a Epidemiologia uma 
lista com os nomes dos pacientes para os quais foram solicitados os exames de 
BAAR, ou seja, pacientes sintomáticos respiratórios. Visto que não há exigên-
cia pela Secretaria de Vigilância com relação à notificação dos casos suspeitos, 
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foi questionado aos laboratórios somente sobre a notificação dos resultados 
em casos positivos tanto para HIV como para TB. Todos os entrevistados in-
formaram que a notificação é feita a Secretaria de Vigilância e Epidemiologia, 
sendo que apenas o Laboratório 4 relatou um procedimento diferente para que 
a notificação seja feita ao setor responsável. Seguem as respostas:

“Secretaria de Saúde Municipal – Epidemiologia” (Laboratório 1) 

“Através de um formulário padronizado pelo Ministério da Saúde.” 
(Laboratório 2)

“Mediante o preenchimento de ficha de notificação da VISA (Vigilância 
Sanitária) Municipal” (Laboratório 3)

“O resultado é encaminhado para a enfermeira do PSF. A enfermeira 
que fica responsável para fazer a notificação para a Epidemiologia.” 
(Laboratório 4)

Alguns dados, porém, não descrevem perfeitamente como isso ocorre na 
realidade. O que se observa é a falta de interação entre os setores – PSF, Epi-
demiologia e Laboratórios – prejudicando a detecção de novos casos de infec-
ção principalmente de tuberculose. Como foi questionado sobre a “ligação” 
dos serviços de saúde em entrevista ao setor de Epidemiologia, que descreveu:

“Ninguém até hoje mandou... mandou só o nome, ninguém mandou re-
sultado. A pessoa tá com mais de três semanas de tosse persistente, né? 
A tosse característica... O PSF chega a classificar ele como sintomático 
respiratório, mas não chega o resultado, se é positivo ou se é negativo. 
Se ele fez, se não fez.” (Vigilância I)

Nesse caso, os pacientes suspeitos para tuberculose deveriam ser en-
caminhados pelo próprio PSF ao laboratório onde seria realizado o exame 
de BAAR, e este deveria informar os resultados encontrados (positivos e ne-
gativos) ao PSF e ao setor de Epidemiologia. Foi informado pela Vigilância 
que cada PSF deve encaminhar mensalmente uma lista dos casos suspeitos 
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identificados, sendo que cada município tem uma meta a ser cumprida pelo 
Ministério da Saúde quanto à detecção de sintomáticos respiratórios e, seria 
responsabilidade por parte dos laboratórios de enviarem os respectivos re-
sultados dos exames, o que na realidade não acontece. Quanto à meta a ser 
cumprida pelo município, foi informado que:

“Tem meta de diagnosticar 1% da população que é sintomático res-
piratório, né? TB... é dividido por quadrimestre [...] Então cada PSF 
[...] tem que achar 4 sintomáticos respiratórios (número referente a 
detecção mensal de casos suspeitos por cada unidade de PSF), e diag-
nosticar [...] ver se é positivo ou negativo. Se positivo, encaminhar ao 
tratamento, se negativo, descartar. Mas são 283 (referindo-se a quanti-
dade total de casos a serem detectados como sintomáticos respiratórios 
no ano de 2012).” (Vigilância I)

O PSF não faz controle quanto à realização e aos resultados dos exames. 
Assim, mesmo identificando os sintomáticos respiratórios, não há controle 
dos casos de desistência dos pacientes com relação a realização do exame. Por 
isso, muitos pacientes podem estar infectados e não realizam o exame, atra-
sando o diagnóstico e o tratamento, e aumentando as chances de transmissão 
do bacilo para outros indivíduos.

7 INVESTIGAÇÃO DE CASOS E TRATAmENTO PARA TU-
BERCULOSE: VISÃO DE ENFERmEIROS Em TRÊS mARIAS

Participaram dessa parte da pesquisa 4 profissionais de enfermagem, to-
dos eram do sexo feminino. As entrevistadas tinham idade entre 25 a 60 anos.
Quanto a área de atuação, 3 (três) atuavam em PSF e uma atuava em hospital 
público. 

Foi questionado sobre os sintomas avaliados em um paciente com sus-
peita para tuberculose, no qual foram citados vários sintomas, sendo estes: 
tosse (descrita também como tosse persistente ou a mais de três semanas), 
emagrecimento ou perda de peso (A Enfermeira A descreveu este sintoma 
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como “emagrecimento sem causa justificável”), febre/febre vespertina, disp-
neia (falta de ar) e hemoptise (escarro sanguinolento). Além destes sintomas, 
foram relatados outros dados importantes relacionados a suspeita para tuber-
culose, como:

“É analisada a história clínica do paciente, se é fumante, se tem pneu-
monia recorrente...” (Enfermeira A)

“Observamos a presença de TBC (Tuberculose) geralmente em imuno-
deprimidos (HIV), alcóolatras e usuários de drogas.” (Enfermeira G)

Para os casos suspeitos para tuberculose, foi questionado qual o proce-
dimento adotado pela unidade de saúde com relação aos exames solicitados, 
registro dos casos ou notificação. Todos os entrevistados citaram os exames de 
baciloscopia de escarro (BAAR) e raios-x de tórax como os principais exames 
solicitados em caso de suspeita. Foram descritos alguns procedimentos adota-
dos em PSF e em hospital, respectivamente:

“Encaminha ao clínico, que solicita exames de rotina (baciloscopia, 
raios-x de pulmão), em caso de alterações, solicitam outros exames; 
depende da avaliação clínica.” (Enfermeira A)

“É feito o isolamento, notificação e solicitação do medicamento.” (En-
fermeira G)

No caso da declaração feita pela Enfermeira G, refere-se a pacientes 
em que há grande suspeita ou em que o caso foi confirmado e, o paciente 
encontra-se internado no hospital. O medicamento é liberado somente após 
autorização do clínico responsável no Centro de Referência (CR) municipal 
e, após alta médica, o paciente é encaminhado ao CR para dar continuidade 
ao tratamento.

Outro relato quanto à solicitação de exames para o diagnóstico laborato-
rial de TB, ou seja, para a baciloscopia de escarro, refere-se ao Laboratório 4 
(público) não estar realizando tal exame, dificultando a confirmação dos casos 



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG

ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

66

suspeitos, assim como foi descrito:

“A baciloscopia não está fazendo no laboratório público e, esses (exa-
mes) que fazem nos outros laboratórios, que mandam para fora, o mé-
dico nem está querendo aceitar.” (Enfermeira E)

Os Laboratórios 1 e 3 enviam  suas amostras de escarro para o realização 
da baciloscopia para laboratórios de outro município (Belo Horizonte), com 
os quais possuem convênio e, os exames são realizados por estes. O mesmo 
procedimento é realizado pelos laboratórios 1, 2 e 3 para casos de cultura de 
escarro. Vale ressaltar, que o Laboratório 2 seria, então, a única opção confiá-
vel para a realização da baciloscopia, já que este exame é realizado no próprio 
laboratório, de acordo com o que foi relatado pela Enfermeira E. Porém, a 
maioria dos pacientes (se não todos) não é informada corretamente sobre qual 
procedimento seguir a partir da solicitação do exame pelo médico, o que di-
ficulta a avaliação final do paciente, principalmente, pelo clínico responsável 
pelo tratamento no CR. 

Outro ponto negativo, seria, como relatado pelo Laboratório 1, que o en-
vio de amostras não é realizado diariamente, necessitando o paciente aguardar 
mais tempo para que possa coletar o escarro e, realizar o exame. Foi descrito 
pelo setor de Epidemiologia que:

“Recomenda-se para o diagnóstico, a coleta de 2 (duas) amostras de 
escarro, uma na ocasião da primeira consulta, e outra na manhã do 
dia seguinte, ao despertar. Isto é o protocolo do Estado.” (Vigilância I)

Para isso, seria necessário o envio imediato da amostra ao laboratório 
responsável para que o exame fosse realizado logo após a consulta do paciente 
e a suspeita pelo médico.

No caso de confirmar o diagnóstico positivo, foi questionado onde é 
realizado o tratamento, sendo que foi informado por 100% dos entrevistados 
que o tratamento é realizado em um Centro de Saúde do próprio município, 
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sendo este um CR para o tratamento de TB. 
Outro assunto abordado, para os casos suspeitos ou já confirmados, foi 

quanto à notificação dos casos ou também, relacionado ao registro de sintomá-
ticos respiratórios. Houve algumas divergências nas respostas obtidas, como:

“A notificação também é feita na unidade de referência. A TB não noti-
fica suspeita. Outras doenças, como dengue, rubéola, sarampo, notifica 
suspeita; a tuberculose só notifica o caso positivo. E os casos positivos 
são encaminhados para o Centro de Saúde e lá eles fazem a notifica-
ção.” (Enfermeira E)

“A notificação é realizada através da ficha de notificação específica e 
encaminhada a Epidemiologia (notificação feita pelo Centro de Saú-
de). Tem a ficha de notificação que o médico do PSF tem que preencher 
na consulta, mas essa ficha nunca sai do consultório.” (Enfermeira C)

A Enfermeira G informou que a notificação é feita no inicio do trata-
mento no próprio hospital. Com as respostas obtidas, observou-se a falta de 
padronização quanto à notificação, seja da suspeita ou do caso positivo, tanto 
em PSF como em hospital.

De acordo com o PNCT, relacionado à descoberta de casos, algumas 
ações foram estabelecidas, como “Intensificar a identificação de sintomáticos 
respiratórios, examiná-los com baciloscopia e implantar o registro dos mes-
mos na rede laboratorial do SUS”.  Em um estudo realizado por Wendling, 
Modena e Schall (2012) foi descrito que:

O PNCT recomenda a utilização de dois livros, um para registro dos pa-
cientes sintomáticos respiratórios e outro, chamado de livro de acompa-
nhamento mensal para anotação de casos confirmados de tuberculose. 
Entretanto, nenhum dos gerentes entrevistados informou com clareza 
sobre a utilização desses livros. (WENDLING, MODENA e SCHALL, 
2012, p. 84)

O que foi observado na pesquisa, no entanto, é que não há controle dos 
pacientes sintomáticos respiratórios, sendo que apenas duas enfermeiras (A e 
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C) citaram o registro dos pacientes suspeitos, porém, não é o que funciona na 
prática.

Igual, eu recebi uma folha aqui de negativo, não pode ser negativo, 
gente. Eles têm que achar quatro no mês, no mínimo [...] se eles acha-
rem oito, nove, no mês, beleza! Tá fazendo até mais que devia. Igual, 
teve um mês lá no Ipiranga (PSF) que veio 12, mas também não veio 
resultado [...] mas ai nunca mais mandou. (Vigilância I)

Esse relato feito pelo setor de Epidemiologia descreve o registro de pa-
cientes sintomáticos respiratórios presentes no município. Além disso, deveria 
ser encaminhado, posteriormente, o resultado dos exames realizados, positivos 
e negativos, isto relacionado aos exames de baciloscopia de escarro (BAAR). 

Para uma avaliação relacionada à co-infecção tuberculose e HIV, foi 
questionado se é solicitado que os pacientes com tuberculose realizem exame 
para diagnóstico de HIV. Apenas uma enfermeira (A) informou não saber se 
o exame é solicitado ou não. Foi apontado por essa enfermeira como justifi-
cativa que:

“A partir do encaminhamento ao Centro de Saúde não há referência do 
paciente e dos exames que são solicitados [...] Falta ‘contra referên-
cia’ da Unidade de Referência com o PSF para acompanhar melhor o 
caso.”(Enfermeira A)

Outros fato importante quanto à co-infecção TB/HIV, foi retratado pela 
Enfermeira E, que descreveu um caso de paciente que estava com ambas às 
infecções, porém não há registro do caso notificado pelo setor de Epidemio-
logia.

Tem até um caso de paciente HIV positivo que teve tuberculose. Ele 
já tratou e já se curou. Mas foi identificado [...] Mas a ‘Vigilância I’ 
não sabe desse caso. Se perguntar a ‘Enfermeira G’ (foi funcionária 
da Epidemiologia anteriormente) ela vai te falar que sabe desse caso. 
(Enfermeira E)
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Permite-se concluir que a notificação dos casos não está sendo registra-
da pelos serviços responsáveis. A falta de interação dos diversos serviços de 
saúde, como PSF, hospital, laboratórios e epidemiologia, impede o controle 
real dos casos. 

Sobre a frequência que o paciente retorna ao PSF ou Centro de Saú-
de para acompanhamento médico, duas enfermeiras, E e G, informaram que 
as consultas médicas são feitas a cada 30 dias. Outra enfermeira disse que: 
“Depende gravidade da doença e da fase do tratamento.” (Enfermeira A). A 
enfermeira C não soube informar a frequência das consultas.

Pode-se observar que ainda ocorre falta de padronização e informação 
pelos PSF’s e hospital. Como já dito, falta referência do CR com os PSF a 
partir do diagnóstico positivo. Por outro lado, centralizar o tratamento em um 
único centro de saúde facilita o controle dos casos e as consultas, já que há um 
único médico responsável pelos casos do município.

O correto seria que o paciente realizasse a cada determinado período 
de tempo, durante o tratamento, o exame de baciloscopia. Isto permitiria ao 
médico observar o prognóstico da doença e, avaliar o término do tratamento 
em casos que o paciente, completado o tempo mínimo exigido (6 meses), 
apresentasse baciloscopia negativa.

O sucesso terapêutico do doente de tuberculose exige compromisso da 
equipe de saúde, com supervisão diária da ingestão medicamentosa, 
realização de exames de controle, consultas de retorno, avaliação so-
cial, além do acompanhamento da família. (WENDLING; MODENA; 
SCHALL, 2012, p. 82)

O acompanhamento com psicólogo, as doses supervisionadas dos me-
dicamentos e os exames bacteriológicos mensais são ações da equipe 
que beneficiam o alcance da cura da TB, possibilitando maior sobrevida 
com qualidade aos pacientes acometidos pela co-infecção TB/HIV e 
evitando o óbito. (RODRIGUES et al, 2010, p. 384)
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Quanto ao acompanhamento do caso por outros profissionais, como psi-
cólogo ou assistente social, todos os entrevistados responderam que não há 
acompanhamento por estes profissionais. Pacientes submetidos a tratamentos 
por longo período de tempo, como ocorre na tuberculose, podem ser afetados 
psicologicamente devido ao grande número de consultas, ingestão diária de 
medicamentos, efeitos colaterais dos medicamentos, entre outros motivos, o 
que pode levar ao abandono do tratamento ou até mesmo a depressão. 

Além do acompanhamento por uma equipe de profissionais, o paciente 
submetido ao tratamento para tuberculose necessita de uma atenção especial 
voltada para seu caso. Melhores resultados podem ser obtidos pelo tratamento 
quando o tratamento é supervisionado, sendo este recomendado pelo Ministé-
rio da Saúde através do PNCT. 

Quanto ao que foi questionado, se o tratamento é supervisionado por um 
profissional da saúde ou é designada a responsabilidade a um familiar do pa-
ciente, uma enfermeira (G) não soube informar sobre esse tipo de tratamento, 
2enfermeiras (A e E) disseram ser feito por profissionais de saúde e a Enfer-
meira C respondeu que “Sim. Há supervisão por um familiar do paciente”, 
mas descreveu o acompanhamento por um profissional de saúde em alguns 
casos. Algumas respostas foram:

“Acompanhamento mais frequente por agentes de saúde, caso há al-
gum problema com a adesão, efeito adverso, é encaminhado ao enfer-
meiro para dar suporte. Pelo menos uma vez por mês.” (Enfermeira A)

“Raramente adotamos o tratamento supervisionado. Só em casos que 
não tem jeito mesmo. No asilo, por exemplo, o médico passa os medi-
camentos pro enfermeiro ou técnico, que dão o medicamento pro pa-
ciente.” (Enfermeira E)

Não ficou claro a utilização dessa forma de tratamento pelo município, 
principalmente, pelo motivo que o tratamento não é acompanhado diretamente 
por profissionais dos PSF, e estes, na maioria das vezes, não souberam infor-
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mar como é o tratamento supervisionado. O setor de Epidemiologia informou 
que o tratamento é supervisionado por um profissional da saúde e, também 
descreveu:

“E pode ser pela família. Quando o paciente... a maioria dos pacientes 
com TB são alcóolatras, é... pessoas com deficiência mental... ai sim, 
há supervisão familiar nesses casos, entendeu?” (Vigilância I)

Em um estudo realizado por Rodrigues et al (2010) foi observado me-
lhoras quanto ao tratamento supervisionado quando comparado ao tratamento 
auto administrado:

A deficiência no controle específico da TB e a ausência de tratamento 
supervisionado são destacadas como facilitadores para o abandono [...] 
esta estratégia de tratamento é uma importante ferramenta na luta con-
tra a TB considerando que o paciente não pode ser unicamente respon-
sabilizado por seu tratamento e permite que outros atores (familiares, 
comunidade e profissionais de Saúde) participem ativamente, além de 
que deve ser feito de forma flexível respeitando as escolhas dos pacien-
tes. (RODRIGUES at al, 2010, p. 386)

 Apesar das orientações repassadas pelo MS e metas sendo estabelecidas 
ao município, como já citado pela própria Epidemiologia, ainda falta uma 
capacitação qualificada aos profissionais de saúde do município. Os profis-
sionais possuem amplo conhecimento sobre a doença, os sintomas, meios de 
transmissão, tratamento e assistência aos pacientes. Contudo, as unidades de 
saúde não seguem modelos preconizados pela Secretaria de Saúde Municipal 
relacionado a estes assuntos. Quando questionadas sobre as orientações feitas 
aos pacientes infectados sobre a importância do tratamento, transmissão e rea-
lização do diagnóstico para familiares ou pessoas de convivência, foi dito por 
algumas enfermeiras:

“Há acompanhamento de familiares por PSF e Centro de Saúde, a par-
tir do resultado positivo do paciente.” (Enfermeira A)
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“São realizadas orientações sobre higiene, forma de transmissão, o 
que fazer em casos suspeitos de outros familiares, e da importância do 
tratamento.” (Enfermeira C)

“Todos os contatos intradomiciliares são examinados e orientados 
quanto à doença e modo de transmissão.” (Enfermeira E)

 Para analisar a capacitação técnica oferecida para os profissionais que 
atuam diretamente com os pacientes suspeitos para tuberculose e, também re-
lacionado a pacientes HIV positivos ou suspeitos, foi questionado ao setor de 
epidemiologia sobre a capacitação quanto à investigação de casos, prevenção, 
controle e ações assistenciais para o diagnóstico e tratamento tanto para TB 
quanto para HIV. Foi destacado que:

“A questão da investigação, ela só acontece mesmo quando o paciente 
procura o médico. A prevenção, a gente trabalha com a prevenção de 
HIV [...] de tuberculose não há prevenção não, há um trabalho de diag-
nóstico e tratamento mesmo. Ai esse treinamento (relacionado ao HIV) 
que a gente vai amanhã é mais pra aconselhar casos novos [...] A gente 
não pode obrigar a pessoa a tratar!” (Vigilância I)

 Mesmo sendo detectados poucos casos tanto de tuberculose como de 
HIV no município, as doenças abordadas não são menos importantes diante 
dos fatos relacionados à saúde pública. Por outro lado, uma investigação mais 
detalhada da comunidade, seja por agentes de saúde, enfermeiros ou médicos 
no momento da consulta, poderia ser primordial para a detecção de novos ca-
sos, diagnosticando precocemente a doença, evitando a resistência bacteriana 
e permitindo melhor qualidade de vida aos pacientes atendidos.

Políticas públicas que possam efetivamente melhorar a qualidade de 
vida da população tem repercussões positivas no controle da tuberculo-
se. No entanto, para os órgãos responsáveis pela saúde publica do país 
é necessário e prioritário a imediata melhoria das ações de busca de ca-
sos, tratamento e prevenção, bem como das atividades de promoção da 
saúde. [...] as ações para o diagnóstico precoce dos casos, e seu efetivo 
tratamento, interessam a todos os profissionais de saúde [...] (HIJJAR, 
OLIVEIRA e TEIXEIRA, 2001, p. 14)
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Foi realizado um levantamento junto ao setor de Epidemiologia quanto 
à notificação de casos confirmados, tanto para tuberculose quanto para HIV. 

Tabela 2 – Casos notificados de Tuberculose em Três Marias (2004-2012)
2004-2012 2012

Número de casos 29 3
Cura 25 0

Tratamento 3 3
Abandono 0 0

Óbito 1 0
Fonte: Secretaria Municipal de Vigilância e Epidemiologia, 2012.

Entre os anos de 2004 e 2012 foram notificados no município 29 casos 
de tuberculose, sendo 3 casos notificados no ano de 2012 (Tabela 2). Destes, 
25 tiveram cura, 3 ainda estavam em tratamento e houve um óbito (menciona-
do como não sendo a tuberculose a causa da morte). 

A incidência de tubérculos no Brasil em 2011 foi de 36 casos por 100 mil 
habitantes. E a incidência na região Sudeste foi de 37,6 casos. Se comparado 
a essas taxas, o número de casos registrados no município seria próximo de 11 
casos anuais, levando em conta a população aproximada de 30 mil habitantes.

Para a análise dos dados referentes à notificação de pacientes infectados 
por HIV, foram analisados os pacientes que se encontravam registrados, rea-
lizando o tratamento ou registrado o abandono do mesmo. Atualmente, estão 
registrados 12 pacientes HIV-positivos no município de Três Marias (Tabela 
3). 
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Tabela 3 – Perfil de tratamento para pacientes HIV-positivos em Três Marias

Número de casos 12
Tratamento em Sete Lagoas 7
Tratamento em outro local 2

Abandono 3
Fonte: Secretaria Municipal de Vigilância e Epidemiologia, 2012.

Este abandono refere-se ao paciente estar a mais de dois meses sem 
comparecer a consulta médica, que deve realizada mensalmente. A taxa de 
abandono de tratamento foi de 25% (3 casos), um valor muito alto, apesar de 
não conter número suficiente de casos para avaliar melhor esse percentual.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo permitiu avaliar o funcionamento dos serviços de saúde no 
que diz respeito à investigação de casos, diagnóstico rápido e de qualidade, 
tratamento e serviços de assistência social padronizados para tuberculose. Es-
tes vêm demonstrando um desempenho satisfatório quanto ao tratamento dos 
infectados, pois o encontrado é que a grande maioria dos pacientes tratados 
entre os anos de 2004 a 2012obteve cura da doença (96%), com um percentual 
muito a cima da média nacional (70,3% em 2010), contudo o número de casos 
é baixo para uma comparação nessa escala. O observado é que o tratamento 
ainda não segue restritamente ao recomendado pelo MS como na utilização 
do tratamento supervisionado ou a utilização de profissionais de outras áreas, 
como psicólogos e assistentes sociais.

A notificação de casos encontrada (3 casos em 2012) é muito inferior à 
taxa de incidência do Brasil e, também à taxa de incidência da região Sudeste, 
sendo, respectivamente, 36 e 37,6 por 100 mil habitantes em 2011. O número 
de casos esperados, se comparado a essas taxas, seria de 11 casos notificados 
pelo município no ano. Nesse caso, seria necessário maior investimento prin-
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cipalmente nas áreas de investigação de casos e serviços de diagnóstico, além 
de programas que visem o registro e notificação de todos os casos encontrados.

Quanto ao diagnóstico para tuberculose, os laboratórios privados reali-
zam os exames de BAAR e cultura de escarro, enquanto o laboratório público 
realiza os exames de BAAR e PPD. Nenhum dos laboratórios realiza o teste 
de sensibilidade aos medicamentos, sendo este essencial para casos de ava-
liação da terapêutica utilizada e controle de tuberculose multirresistente. A 
baixa demanda na solicitação de exames pelos médicos pode ser um fator que 
caracterize esse perfil laboratorial.

O diagnóstico de HIV é realizado por todos os laboratórios do município 
e, estes apresentam as técnicas necessárias para o diagnóstico e confirmação 
em casos positivos, como a utilização da técnica de Western Blot. Com exce-
ção do laboratório público, realizam exames que permitem, também, acom-
panhar o prognóstico da infecção, como contagem de células e carga viral. 
Vale ressaltar que a maioria destes exames é encaminhada para laboratórios 
de outro município.

O abandono de tratamento observado em pacientes HIV positivos é re-
lativamente alto, pois dos 12 casos registrados, 3 não realizam o tratamento 
(25%). Os motivos que puderam ser observados são a dificuldade de acesso 
ao tratamento, o receio do paciente quanto a doença e a falta de motivação.

Uma avaliação geral dos serviços de saúde permitiu concluir que há 
laboratórios suficientes para a demanda municipal e estes podem atender ade-
quadamente a população no que diz respeito ao diagnóstico para tuberculose 
e HIV, porém há restrição quanto aos profissionais incentivarem os pacientes 
a realização dos exames, além de falta de motivação pelos pacientes. Isso 
contribui também para a falta de interação dos setores PSF – Laboratórios – 
Epidemiologia impedindo o diagnóstico precoce de infecção, retardando o 
tratamento e podendo diminuir as chances de cura ou prognóstico satisfatório 
ao paciente. Para melhores resultados seria necessária a capacitação dos pro-
fissionais das diferentes áreas, reuniões em determinado intervalo de tempo 
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para analisar os resultados e também, oferecer serviços de palestras ou maior 
divulgação dessas doenças a população.

São necessárias outras pesquisas na área, a fim de avaliar os principais 
fatores que interferem no funcionamento desses órgãos, não somente para as 
doenças tuberculose e AIDS, mas também em casos de outras doenças infec-
ciosas que podem ser prevenidas.
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Resumo: Este estudo identifica as medidas preventivas da infecção nosoco-
mial adotadas pela equipe multidisciplinar na Unidade de Cuidados Intensivos 
– UCI, enfocando os pacientes internados e submetidos à precaução de con-
tato. Por meio da pesquisa qualitativa, realizaram-se entrevistas em diversos 
hospitais. Após a análise das entrevistas, acessamos as seguintes categorias, 
que expressam a complexidade multifatorial que o tema do trabalho requer: 
principais medidas para prevenção da infecção nosocomial na UCI; princi-
pais cuidados adotados pela enfermagem com o ambiente da UCI; métodos 
educativos mais utilizados pela enfermagem no combate à infecção nosoco-
mial; principais ações preventivas direcionadas aos clientes sob precaução de 
cuidado na UCI; adesão da equipe multidisciplinar ao PCIH; modo pelo qual 
ocorre a vigilância da infecção nosocomial na UCI; e momentos nos quais 
1 Artigo extraído da monografia de especialização em terapia intensiva - Prevenção da infecção 
nosocomial nos clientes submetidos à precaução de contato na unidade de cuidados intensivos.
* Possui graduação em de Enfermagem e Obstetrícia de Passos pela Universidade do Estado de 
Minas Gerais (2000). Mestrado em Atenção à Saúde pela Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro. Linha de pesquisa: Atenção à saúde das populações e eixo temático: saúde da criança 
e do adolescente. Especialista em Terapia Intensiva pelo Programa de Pós Graduação – CEEN/ 
Universidade Católica do Goiás  (UCG). Professora e coordenadora do curso de Enfermagem 
da Faculdade Cidade de João Pinheiro (FCJP). E-mail: line-evangelista@hotmail.com
**** Especialista em Terapia Intensiva pelo Programa de Pós Graduação – CEEN/ Universidade 
Católica do Goiás(UCG). Professorade Enfermagem FCJP.
*** Especialista em Terapia Intensiva pelo Programa de Pós Graduação – CEEN/ Universidade 
Católica do Goiás (UCG).
**** Especialista em Terapia Intensiva pelo Programa de Pós Graduação – CEEN/ Universidade 
Católica do Goiás (UCG)



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG

ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

80

ocorre a interação da equipe multidisciplinar para revisão e atualização de 
procedimentos. Respectivamente, a lavagem das mãos, a atuação da enferma-
gem e uso de equipamentos de proteção individual foram apontadas como as 
principais medidas para prevenção da infecção nosocomial.

Palavras chaves: Medidas preventivas. Infecção Nosocomial. UCIs. 

Abstract: This study identifies the preventive actions against nosocomial in-
fection adopted by the multidisciplinary team on the Unit of Intensive Cares 
(UIC), focusing the confined patients, submitted to contact caution. Through 
qualitative research,interviews in UCI’s were realized in various hospitals. 
After the analysis of these, we have access the following categories, that ex-
press the multifactorial complexity that the subject of the work requires: main 
actions to prevent the nosocomial infection in the UIC; main cares of nursing 
with the environment of the UCI; main educative methods used in the combat 
to the nosocomial infection; main preventive actions directedto the customers 
who are submitted to contact caution; multidisciplinary team adhesion to the 
Control Nosocomial Infection Program; way for which occurs the monitoring 
of the nosocomial infection in the UCI; moments in which occur the inter-
action of the multidisciplinary team to revise and actualize procedures. Re-
spectively, hand’s washing, nursing’s performance and individual protection 
equipment use were pointed as the main attitudes with respect to prevention 
of the nosocomial infection.

Keywords: Preventive actions. Nosocomial infection. Unit of Intensive Cares 
(UIC).

1 Introdução 

Este estudo descreve, pesquisa e avalia as medidas preventivas que a 
equipe multidisciplinar deve padronizar e implementar para evitar o cruza-
mento de infecção nosocomial, na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), 
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enfatizando as medidas relacionadas ao paciente submetido à precaução de 
contato. De acordo com a nossa vivência profissional, constatamos frequente-
mente o aparecimento de infecção hospitalar e sua consequente disseminação 
nas UCIs.

[...] a maioria das infecções hospitalares resulta do fornecimento inade-
quado de serviços de saúde em instituição de cuidado. O hospital é um 
dos locais mais prováveis de adquirir uma infecção, porque aloja nu-
merosa população de cepas de microorganismos que pode ser resistente 
aos antibióticos.” (POTTER et al, 2004, p.711-712)

Os clientes internados nas UCIs geralmente estão mais suscetíveis à 
infecção nosocomial devido a várias alterações fisio-psicossomáticas como 
imunodepressão, desnutrição, depressão, entre outras, adquiridas após a ins-
talação de uma doença de base. Quando esse organismo debilitado entra em 
contato com microrganismos patogênicos, em especial os multiresistentes à 
antibioticoterapia, as consequências são danosas não só para o cliente, mas 
para o Sistema de Saúde como um todo. Cabe à equipe multidisciplinar atuar 
de modo integrado a fim de eliminar os fatores presentes no meio intra-hos-
pitalar que podem desencadear a instalação e propagação das infecções noso-
comiais.

Os desafios para o controle de infecção devem ser considerados coleti-
vos e envolvem ações multiprofissionais. Deve-se atentar para os diferentes 
fatores, a estrutura organizacional fundamentada nas políticas governamen-
tais, institucionais e administrativas, as relações interpessoais e intersetoriais 
no trabalho, o aprimoramento profissional teórico-prático, os cuidados com o 
cliente internado na UCI, com o ambiente, com os familiares e visitantes, bem 
como os demais profissionais de saúde. 

A instalação da infecção nosocomial se dá no ambiente hospitalar e sua 
manifestação nem sempre ocorre durante a internação. Daí a necessidade de 
se realizar, na internação do cliente, um histórico de enfermagem que levante 
subsídios para relacionar a história de saúde pregressa do cliente com a his-
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tória de saúde atual e efetuar exames laboratoriais para detecção dos casos.
Portanto, para se impedir e controlar a incidência, desenvolvimento e 

disseminação das doenças transmissíveis é necessário selecionar as medidas 
de controle a serem usadas em cada situação. Enfocamos, nesse trabalho, as 
precauções das transmissões por contato. 

A prevenção contra as infecções nosocomiais visa enfrentar ou intercep-
tar uma causa para evitá-la ou fazer cessar seu efeito e abrange um conjunto de 
medidas de alcance individual e coletivo que visa interromper o curso natural 
da doença.

O custo das infecções hospitalares para o cliente que adquiriu esta pato-
logia é constituído pelo gasto no seu diagnóstico e tratamento. Incluem-se as 
diárias adicionais, exames laboratoriais ou de rádio-imagem, o pagamento dos 
profissionais de saúde, o tempo de trabalho por eles despendido (inclusive no 
regime de isolamento, às vezes, indicado quando se identifica microrganismos 
multiresistentes), os custos com medicamentos e insumos e, finalmente, as 
consequências onerosas para os clientes e suas famílias. 

Bollick (2000) acrescenta três fatores determinantes com relação ao de-
senvolvimento de infecção no hospedeiro sendo o agente infeccioso, o hospe-
deiro e o ambiente.

Para que o indivíduo não desenvolva nosocomial é necessário o equi-
líbrio desses três fatores. Contudo, quando houver algum desequilíbrio (por 
exemplo, se o sistema imunológico do hospedeiro for suprimido e não conse-
guir combater o microrganismo patogênico), a possibilidade de desenvolver 
uma infecção aumenta. 

A gravidade da infecção depende de fatores como as características do 
microrganismo, sua quantidade presente, bem como a maneira como ele entra 
no hospedeiro e se dissemina.

O controle da disseminação de infecções nas UCIs é bastante complexo, 
pois envolve medidas específicas e toda uma equipe de saúde. Não obstante, 
são escassos os estudos que avaliam o grau de adesão dos profissionais às pre-
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cauções de contato. Devido a essa escassez e à importância dessas informa-
ções para o profissional intensivista, interessamo-nos pela elaboração desse 
estudo. 

2 metodologia

O estudo é de abordagem qualitativa centrada na expressão de subjetivi-
dade dos sujeitos. Por meio da pesquisa qualitativa do tipo Fenomenológico, 
realizaram-se entrevistas em hospitais de grande e médio portes, públicos e 
particulares, com oito Enfermeiros intensivistas no período entre 15 de feve-
reiro de 2006 a 22 de março de 2006. A escolha das instituições foi determi-
nada em função destas serem referenciais de tratamento intensivo no Distrito 
Federal e em Minas Gerais.

A quantidade de entrevistas foi estabelecida para critério de saturação, 
que exige uma análise preliminar, e a suspensão das entrevistas foi dada quan-
do ocorreu repetição das informações dadas pelos sujeitos. Após a transcrição 
literal dos depoimentos dos participantes, foi realizada uma leitura vertical e, 
a seguir, uma leitura horizontal, buscando a essência da fala dos sujeitos e os 
pontos comuns para a categorização.

Das informações colhidas nos discursos, identificamos os pontos co-
muns que os sujeitos têm em torno das medidas adotadas nas UCIs para a 
prevenção do cruzamento de infecção nosocomial dos pacientes internados e 
submetidos à precaução de contato.

De acordo com Mazzoti (2003), os estudos qualitativos diferem-se dos 
quantitativos em virtude de sua diversidade e flexibilidade. Estes não admitem 
regras precisas em face de sua estruturação prévia, pois os aspectos podem já 
ser definidos no projeto de pesquisa.

A flexibilidade e diversidade são fatores importantes para os estudos na 
área da saúde, pois a globalização, os avanços das descobertas nessa área e o 
crescente desenvolvimento tecnológico e científico, possibilitam o apareci-
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mento de novos protocolos e medidas, cada vez mais adequados ao tratamento 
e profilaxia de doenças.

A maioria dos entrevistados é do sexo feminino e da faixa etária de 24 a 
56 anos. Residem em Patos de Minas e são solteiros. Todos os oito entrevista-
dos concordaram em participar desse estudo e são Enfermeiros intensivistas. 
Apenas três possuem o título de especialista de Enfermagem em terapia in-
tensiva. 

3 Prevenção da infecção nosocomial nos clientes submetidos à pre-
caução de contato na UCI 

O Enfermeiro desempenha na instituição hospitalar o papel do profis-
sional técnico-administrativo, bem como de educador da equipe de enferma-
gem e da equipe multiprofissional como um todo. Por isso, é imprescindível o 
conhecimento teórico-prático para atuarmos de forma segura, sistematizada, 
disseminadora e eficaz.

Barth Reller, MD da Duke University, Durham, Carolina do Norte, dis-
cutiu na 4ª Decennial International Conference on Nosocomial and Health-
care-Associated Infections, o controle de infecção nos países em desenvolvi-
mento, com ênfase em estratégias diagnósticas, descrevendo a importância de 
esses países desenvolverem métodos custo-efetivos como a vigilância a partir 
dos resultados dos exames microbiológicos. Usando uma técnica de vigilância 
baseada nos resultados dos exames microbiológicos, Reller detectou uma alta 
taxa de infecção da corrente sangüínea por micobactérias, em áreas onde não 
tinham sido informadas tais infecções previamente. 

Por essa razão, ressaltamos que é imperativo o acompanhamento das 
evoluções dos clientes internados nas UCIs, e essa vigilância é essencial para 
a detecção e avaliação epidemiológica da incidência de infecções nosocomiais 
nas UCIs, especialmente tratando-se de clientes submetidos à precaução de 
contato, já que, algumas das vezes, estes estão colonizados ou infectados por 
microrganismos patogênicos, inclusive os multiresistentes à antibioticotera-
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pia. 
É oportuno destacarmos a diferença entre infecção e colonização. Se-

gundo Bolick (2000), a infecção é manifesta pelo crescimento de microrganis-
mos que invadem os tecidos do corpo, nos quais produzem sinais e sintomas 
desencadeando uma resposta imunológica, enquanto que a colonização apre-
senta com  presença de agentes patogênicos que multiplicam-se,  porém sem 
invasão do tecido celular não produzindo no cliente sinais de infecção.

O símbolo de risco biológico (Figura 1) deve estar afixado nos reci-
pientes para dejetos controlados, equipamentos contaminados, refrigeradores, 
bem como recipientes usados para transporte de roupas contaminadas para a 
lavanderia e para os sacos de dejetos contaminados. 

FIGURA 1: Símbolo de risco biológico
FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/Risco_biol%C3%

B3gico. Acesso em: 13 de janeiro, 2009.

Todas as implementações de protocolos de barreiras físicas e químicas 
devem ser cuidadosamente estudadas e acompanhadas pelo Enfermeiro inten-
sivista para que, por meio de dados epidemiológicos e práticos, possa surgir 
um protocolo efetivo contra a infecção nosocomial, em especial nos pacientes 
sob precaução de contato.
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4 Considerações Finais 

A lavagem das mãos foi apontada, entre os entrevistados, como a prin-
cipal medida para se prevenir a infecção nosocomial nas UCIs, seguida pelo 
uso dos equipamentos de proteção individuais (EPIs). Contudo, ressaltamos a 
importância da lavagem adequada das mãos, conforme sua indicação (comum 
ou cirúrgica), para que essa medida preventiva seja realmente eficaz. A impor-
tância da restrição de acesso ao setor foi assinalada por um entrevistado e é 
oportuna, já que alguns indivíduos que transitam no meio intra-hospitalar, não 
estão aptos a realizar medidas benéficas ao tratamento do cliente internado na 
UCI por desconhecerem as precauções indicadas pela legislação vigente para 
cada caso. Como cuidado com o ambiente, foi descrito pela maioria a desin-
fecção concorrente e terminal. Alguns entrevistados abordaram os produtos 
mais utilizados para cada fim. 

[...] as infecções hospitalares, tanto endêmicas como epidêmicas figu-
ram entre as principais causas de morbidade e mortalidade dos doentes 
hospitalizados e que os trabalhos de investigação das mesmas versam 
sobre quatro temas principais: [...]- o meio ambiente: através de con-
trole dos métodos de esterilização e desinfecção; de estudos sobre a 
planta física das salas e do ar condicionado nos hospitais; de serviços de 
isolamento, assistência de enfermagem, roupas e máscaras protetoras; 
inspeção dos diversos setores (cozinhas, refeitórios, lavanderia e trans-
portes); desinfecção de superfícies (LACERDAL, 1997, p.18).

A supervisão e orientação do enfermeiro para com sua equipe e demais 
profissionais e pessoas que se encontram na UCI é fundamental para o con-
trole eficaz das infecções nosocomiais. “O MRSA (S.aureus multiresistente à 
meticilina) costuma ser transportado pelas mãos, que as espécies Enterococ-
cus estão presentes no intestino e que o Enterococcus resistente à vancomicina 
consegue sobreviver nas grades dos leitos e nos equipamentos” (BOLICK, 
2000).

A interação da equipe multiprofissional é imprescindível para a padro-
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nização de ações, para sua agregação e para que todos possam participar das 
diretrizes norteadoras e decisórias. Enfatizamos, nesse estudo, a lavagem das 
mãos, as precauções padronizadas, as de contato, a educação e supervisão da 
equipe, bem como a necessidade da participação de todos que atuam direta e 
indiretamente com o cliente internado na UCI, em especial os que estão sob 
precaução de contato.

Percebe-se, conforme as falas dos entrevistados, que parte da equipe 
multidisciplinar segue o protocolo de prevenção da infecção nosocomial, en-
quanto a outra não o faz. A proporção dessa adesão, segundo os entrevistados 
desse estudo, evidenciou, nessa amostragem, que em apenas 50% das UCIs 
todos os profissionais seguem o protocolo elaborado disponibilizado pelo Pro-
grama de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH). Esse é um fator extrema-
mente preocupante e o enfermeiro deve atuar arduamente com vistas à adesão 
de toda a equipe multidisciplinar. Outra atribuição importante do Enfermeiro 
no combate às infecções nosocomiais na UCI é a realização da vigilância epi-
demiológica dos casos infecciosos nesse setor. A vigilância epidemiológica é 
um instrumento que fornece referência para implantação de condutas com o 
cliente e com a equipe como um todo, e já está implementada na maioria das 
UCIs onde trabalham os Enfermeiros intensivistas entrevistados. Apenas um 
relatou que a vigilância está em fase de implantação.

A categorização alcançou a complexidade multifatorial que o tema desse 
trabalho aborda, isto é, os fatores humanos referem-se ao indivíduo, profissio-
nal de saúde, de apoio e leigos que são veiculadores potenciais de microrga-
nismos patogênicos e o ambiente que pode abrigar tais agentes. Diante disso, 
os recursos humanos têm o empenho multiprofissional, como ação essencial 
no combate às infecções que se configura por meio de ações conjuntas e in-
dividuais (inclusive dos visitantes e profissionais de apoio ao setor). Já o am-
biente deve ser propício ao tratamento e restabelecimento do cliente internado 
na UCI. Para isso, seu projeto arquitetônico deve apropriado e com paredes, 
piso e mobiliário de fácil limpeza e resistentes a produtos químicos, ou seja, 
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com barreiras físicas, unidades de isolamento adequadas, entre outras medi-
das, assim como deve oferecer ao cliente um local seguro e livre de agentes 
patogênicos. Para isso, o Enfermeiro deve estar atualizado no que diz respeito 
ao PCIH e demais legislações acerca do combate da infecção nosocomial. 
“O Enfermeiro profissional deve ser ativo e realizar todas as medidas para 
garantir que sua própria prática não seja deficiente, ausente ou descuidada em 
qualquer área ou de qualquer maneira” (NETTINA, 2003, p.3).

Na UCI, o Enfermeiro é peça-chave no controle da infecção hospitalar 
por exercer o papel de líder, educador e conscientizador. Sendo assim, deve 
fazer pleno uso de suas atribuições, de forma consciente e segura para que a o 
serviço prestado pela enfermagem seja de qualidade e referência. Para isso, o 
Enfermeiro deve pesquisar, atualizar-se no que diz respeito à prática e à teoria 
inerentes a sua profissão, bem como atuar como exemplo e disseminador de 
informações.

Os novos horizontes da enfermagem exigem do profissional respon-
sabilidade da elaboração das bases científicas desta ciência em desen-
volvimento. O Enfermeiro deve estar motivado para acompanhar os 
conhecimentos e aplicá-los, bem como para realizar investigações e 
pesquisas (HORTA, 1979, p.22).

A visão abordada dos fatores humanos e ambientais são norteadores do 
processo de controle de disseminação da infecção nasocomial.
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A SAÚDE Em JOÃO PINHEIRO NAS PRImEIRAS DÉCADAS 
DO SÉCULO XX

Cíntia Gonçalves Costa1

*

Resumo: Este trabalho pretende discorrer sobre a saúde em João Pinheiro, no-
roeste de Minas Gerais, na primeira metade do século XX. Objetivamos per-
ceber como era a questão da saúde no município, as epidemias que assolavam 
a população; as medidas tomadas pela saúde pública e a questão da medicina 
popular no município, principalmente, o papel desempenhado pelas partei-
ras e a contribuição das mesmas na história local. No trato com o empírico, 
lançamos mão de instrumentos de coleta dos dados como: entrevistas orais, 
pesquisa documental e bibliográfica. Problematizamos como a história local, 
a falta de políticas públicas voltadas para a saúde e as diversas dificuldades 
encontradas pelos moradores da região possibilitaram a existência de práticas 
populares voltadas para a manutenção da saúde.

Palavras chaves: Saúde. Medicina popular. Parteiras. História. Memória.

Abstract: This paper claims to discuss about the health in João Pinheiro city, 
Minas Gerais northwest, in the first part of the century XX, and one of the prin-
cipal objectives is to perceive how was the question of the health in the town, 
the epidemic that disturb the population; the steps to take for the public health 
and the popular medicine questions in the municipal district, principally, the 
part played by the midwife and the contribution of them for the local history. 
In the tract with the empiric, we lay hold of collection instruments of datums 
as: oral interviews, documental and bibliographic research. We problemized 
as the local history, the absence of public politics focalized in the health, and 
the several difficulties found by the regional inhabitants made possible the 
existence of populars practices turned to the maintenance of the health.

Keywords: Health. Popular medicine. Midwife. History. Memory.

* Bacharel em enfermagem. E-mail: cintianatan@hotmail.com.



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG

ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

92

1 Introdução

O objeto desta pesquisa foi delimitado na região Noroeste do estado de 
Minas Gerais, mais precisamente no município de João Pinheiro, consideran-
do a primeira década do século XX, mas procurando, como refletiu Quintana 
(1999, p. 16) “não uma verdade a ser alcançada, mas sim, significados a serem 
compreendidos”.

Este estudo surgiu da inquietação que me persegue desde a infância, a 
vontade de conhecer mais sobre a saúde; agora, como profissional da área, 
surge a vontade de conhecer um pouco das questões voltadas para políticas 
públicas relacionadas à saúde no município de João Pinheiro, visualizando, 
de forma mais específica, o papel das parteiras e sua importância na história 
da população local. Considero que o que mais merece destaque sobre a saúde 
pública são os métodos adotados pelas parteiras na assistência ao parto domi-
ciliar, assim como formas populares de cura na busca da manutenção da saúde 
pelas pessoas em um período de muitas dificuldades.

A importância de conhecer a história da saúde pública de João Pinheiro 
aponta-nos percursos que nos levam a pontos como: quais medidas foram to-
madas e que até os dias de hoje ainda perduram; em que momento da história 
algumas práticas foram sendo deixadas para trás para dar lugar ao novo; neste 
decorrer da história, quais doenças foram sendo erradicadas; como a popula-
ção convive nos dias de hoje com o atendimento a saúde.

Este trabalho visa compreender como era a questão da saúde pública 
na cidade de João Pinheiro, bem como perceber quais eram as dificuldades 
encontradas pelas pessoas na primeira metade do século passado para a ma-
nutenção da saúde.

Entre os questionamentos que direcionaram este estudo podemos enu-
merar: Como era a questão da saúde pública em João Pinheiro nas primeiras 
décadas do século XX? Quais eram as principais doenças que assolavam a 
população neste período? Quais eram as alternativas encontradas pela popu-
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lação local para a manutenção da saúde? Qual o papel desempenhado pelas 
parteiras neste período?

A metodologia empregada na pesquisa foi a história de vida de pinhei-
renses que habitavam na cidade de João Pinheiro na primeira metade do sé-
culo passado, os quais sentem um enorme prazer em relatar suas memórias. 
Buscamos embasamento em suas lembranças para percebermos um pouco 
desse universo histórico do qual pouco se conhece. Bosi (2003) reflete sobre 
a importância dos idosos para conhecer o passado e diz que: “A memória dos 
velhos pode ser trabalhada como um mediador entre a nossa geração e as 
testemunhas do passado [...]. Uma história de vida não é para ser arquivada 
ou guardada numa gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade 
onde ela floresceu” (BOSI, 2003, p. 15 e 69). Utilizamos também a pesquisa 
documental tendo como referência os Anais da Câmara Municipal da Cidade 
de João Pinheiro.

Para conhecer um pouco da história da saúde na cidade, estabelecemos 
alguns marcos que nortearam este trabalho. A cidade pode ser vista sob vá-
rios enfoques, no entanto, em função de nossa formação voltada para a área 
da saúde, escolhemos como ponto de análise na história local lançar olhares 
sobre a saúde, sem privilegiar uma classe ou outra. “Nesta cidade, inscre-
vemos a possibilidade da história; não da história dos grandes feitos e dos 
grandes nomes, mas da história que pretende narrar, interpretar e compreender 
como nos fazemos humanos, como somos seres históricos” (JUNIOR, 2008, 
p. 212). Essas ponderações nos permitem conhecer alguns indícios e marcas 
deste tempo e desta cidade.

2 Representações sobre a saúde e a doença

Ao falarmos sobre a saúde pública em João Pinheiro na primeira metade 
do século XX e quais são as medidas encontradas pela população para con-
seguir afastar os males que afetam a saúde e o bem-estar físico, precisarmos 



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG

ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

94

fazer algumas reflexões sobre saúde e doença.
O Ministério da Saúde, por meio da Organização Mundial de Saúde, 

conceitua saúde como sendo “Estado completo de bem-estar físico mental e 
social” (OMS, 2001), o que implica dizer que saúde é a ausência de doença 
ou enfermidade, ou qualquer tipo de mal estar causado por stress ou depres-
são. Oliveira (1985, p. 46) escreve que “a doença é o paradoxo à saúde, nessa 
aproximação poderia ser pensada enquanto ausência das boas condições de 
vida e de trabalho”. O processo saúde-doença propõe a articulação de saberes 
técnicos e populares e a mobilização de recursos institucionais e comunitários, 
públicos e privados para seu enfrentamento e resolução.

Ao realizar esse estudo sobre saúde pública em João Pinheiro, foram in-
cluídas investigações históricas, epidemiológicas, sanitaristas e também cul-
turais, nas quais se reproduzem conhecimentos e práticas populares voltadas 
para a utilização de recursos da própria natureza, bem como aqueles cultiva-
dos nas hortas e quintais. 

Saúde pública é a arte e a ciência de prevenir a doença, prolongar a 
vida, promover a saúde e a eficiência física e mental mediante o es-
forço organizado da comunidade. Abrangendo o saneamento do meio, 
o controle das infecções, a educação dos indivíduos nos princípios de 
higiene pessoal, a organização dos serviços médicos e de enfermagem 
para o diagnóstico precoce e pronto tratamento das doenças e o desen-
volvimento de uma estrutura social que assegure o cada indivíduo na 
sociedade um padrão de vida adequado à manutenção da saúde (WINS-
LOW, 1920).

As origens das práticas de saúde conhecidas remontam aos tempos da 
colonização, quando acreditavam que a doença era uma advertência divina. 
No entanto, o homem, em sua pequena sabedoria voltada para a intuição e ins-
tinto, lançou mão de vários recursos para reduzir as dificuldades encontradas, 
seja distinguindo as plantas benéficas para a saúde daquelas que poderiam fa-
zer mal, trazendo uma intoxicação que poderia levar até a morte, ou conhecen-
do plantas que têm o poder de curar, cicatrizar e até aliviar os males, recursos 
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esses que eram o único meio encontrado pela população na época. 

Esta sabedoria popular transmitida através da oralidade e da experiên-
cia consiste em um importante mecanismo de manutenção da saúde e 
da cultura de pessoas que aprenderam a encontrar “saída” em meio às 
agruras e dificuldades impostas pela vida no decorrer de sua história. 
Saberes adquiridos pela observação, repetição, na vivência cotidiana 
com quem possui esta sabedoria e muitas vezes por meio da experiên-
cia. Justamente por representarem um conhecimento empírico, não ca-
recem de justificativas científicas para sua permanência, a comprovação 
é baseada nas experiências e sua utilização possui legitimidade no seio 
social. (SILVA, 2007, p. 132)

As práticas populares visam à manutenção da saúde e afugentam os ma-
les. Essas práticas iam sendo transmitidas de geração em geração, influen-
ciadas por tradições, crenças que muitas vezes iam sendo forjadas a partir 
das dificuldades e limitações locais. Essas práticas populares voltadas para a 
manutenção da saúde conhecidas como “medicina popular” são práticas que 
foram sendo historicamente construídas. Oliveira (1985) narra que:

A medicina popular é um fenômeno complexo. É uma prática que resis-
te politicamente e culturalmente a medicina acadêmica. Isto quer dizer 
que ela confronta seus conhecimentos, o seu arsenal de técnicas e a 
cultura da qual é parte, com a medicina praticada pelos médicos – a 
medicina erudita. A medicina popular é realizada em diferentes cir-
cunstâncias e espaços (em casa, em agências religiosas de cura) e por 
várias pessoas, (pais, tios, avós), ou por profissionais populares de cura 
(benzedores, raizeiros, ervateiros, parteiros, curandeiros). (OLIVEIRA, 
1985, p.08)

Como se percebe, essas práticas relativas à saúde compreendem saberes 
técnicos e populares transmitidos via experiência e oralidade, sendo ligadas a 
trabalhos de parto, benzeções, simpatias e o uso de plantas medicinais, muitas 
delas cultivadas no quintal, na horta, ou extraídas do cerrado local.

Ao contrário da simplicidade de uma visão ingênua sobre o fenômeno 
da medicina popular que o concebe como um bloco monolítico isto é, 
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como algo estático e indiviso, as medicinas populares devem ser en-
tendidas como parte de um processo histórico vivo e atual. Elas são 
marcadas por distintas fases de desenvolvimento e por várias divisões 
internas. No interior das diversas medicinas populares existem várias 
concepções de doenças e de profissionais de cura, bem como uma mul-
tiplicidade de práticas que espalham um mundo rico e complexo. (OLI-
VEIRA, op. cit., p. 16).

Assimcompleta Oliveira em sua fala quando diz que as práticas popu-
lares sofreram um processo com muitas fases de desenvolvimento e várias 
divisões internas. Isso pode ser percebido quando lemos trabalhos de pesqui-
sadores que estudam a saúde nos tempos da colonização e relatam sobre o 
estado de saúde daqueles que aqui viviam.

Os primeiros habitantes do país impressionavam os europeus por sua 
aparência sadia, eram fortes e bem nutridos. Sua alimentação, abun-
dante era essencialmente natural; levavam uma vida ativa e não tinha 
hábitos prejudiciais à saúde: o uso de álcool e tabaco era esporádico. 
Isto não impedia obviamente, que os índios adoecessem ou sofressem 
traumas. Com um baixo nível de imunidade, eram vítimas indefesas 
e podiam morrer até mesmo de uma simples gripe. Quando doentes, 
ficavam aos cuidados do pajé, o curandeiro da tribo, que no tratamen-
to das pessoas, associava produtos vegetais a rituais mágico-religiosos 
(SCLIAR, 2005, p. 14). 

A assistência à saúde foi tomando proporções diferentes na medida em 
que iam surgindo as doenças advindas do modelo de vida trazido pelos na-
vegadores que vinham para a colonização desta terra cheia de expectativas. 
Muitas eram as doenças que assolavam o Brasil no século XX, principalmente 
nas regiões interioranas. Podemos citar entre elas a febre amarela. Como uma 
ameaça à saúde, o poder público procurou colocar em prática algumas medi-
das de saúde pública visando reduzir o número de casos e o índice de mortali-
dade provocada por essas doenças.

Em1685 ocorreu o primeiro surto de febre amarela [...]. Outro surto de 
febre amarela em 1850, evidenciou de forma dramática a necessidade 
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de providencias governamentais. Foi então criada a Junta Central de 
Saúde Pública. A grave situação sanitarista do país se tornou um proble-
ma de enormes proporções, que não diziam respeito só aos brasileiros 
[...] o Ministério da saúde na época, com um plano de combate à febre 
amarela... Uma operação quase em estilo militar [...] compreendia dois 
tipos de providências: identificar os doentes e acabar com os focos de 
mosquito. Para alcançar este ultimo objetivo, formaram brigadas de 
mata-mosquito, com uniformes e tudo, e com poderes para entrar nas 
casas (SCLIAR, op. cit., p. 15-16).

Dados da Organização Mundial de Saúde relatam que, no inicio do sé-
culo XX, houve a primeira medida sanitarista no país. Fora nomeado Osvaldo 
Cruz, um jovem médico que se especializou em Bacteriologia no Instituto 
Pasteur de Paris, para encontrar um meio de combater a doença:

Ao combater a febre amarela, na mesma época Oswaldo Cruz enfrentou 
vários problemas. Grande parte dos médicos e da população acreditava 
que a doença era transmitida pelo contato com roupas, suor, sangue e 
secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz acreditava em uma 
nova teoria: o transmissor da febre amarela era um mosquito. Assim, 
suspendeu as desinfecções, método tradicional no combate à molés-
tia, implantando medidas sanitárias (brigadas para eliminar focos do 
inseto em casas, jardins, quintais e ruas) e impedindo a manutenção 
de águas estagnadas, em que se desenvolviam as larvas dos mosquitos 
(MS, ANO)

A malária foi uma das doenças que assolava o município de João Pi-
nheiro, principalmente na zona rural, por ser ali, junto de rios e matas, o lugar 
de proliferação do mosquito. Consta nos Anais da Câmara Municipal de João 
Pinheiro, em um dos relatórios feitos pelo então prefeito Genésio José Ribei-
ro, que, nos anos 1930, aconteceu em João Pinheiro uma epidemia de febre 
amarela, sendo esta responsável pela morte de muitas pessoas no município:

No decorrer deste semestre fomos surpreendidos com o aparecimento 
de uma febre de mau caráter, que agravara no município assolando a 
população rural e fazendo muitas vítimas. A princípio, supunha se tra-
tar de febre intermitente muito comum neste município, mas em forma 
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maligna. Verificou-se mais tarde, com a visita por duas vezes de médico 
da Comissão Rochefeler, que se trata de febre amarela (JOÃO PINHEI-
RO, 1935, p. 108). 

De acordo com dados obtidos no Ministério da Saúde, a Comissão Ro-
chefeler foi criada em 1913 com o objetivo de implantar medidas sanitaristas, 
com a prioridade de controle da febre amarela e outras doenças que assolavam 
a população na época. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de cur-
ta duração, causada pelo vírus da febre amarela, que é transmitido pela picada 
do mosquito transmissor infectado. A origem do vírus causador foi motivo de 
discussão e polêmica durante muito tempo. Após várias pesquisas foi compro-
vada sua origem como sendo africana. O transmissor teria chegado até nosso 
país por meio dos navios vindos da África: a pessoa vinha infectada do con-
tinente africano, era picada por mosquitos, hospedeiros do vírus, o mosquito 
picava outra pessoa e assim transmitia a doença. 

Essa epidemia que consta nos Anais, conhecida como febre amarela, 
assolava a população que sabia pouco sobre tal enfermidade, principalmente 
os moradores da zona rural.

De acordo com o Sr. José Benevides, entrevistado, “Essa febre que era 
conhecida como cezão; muita gente morreu de febre amarela naquele tempo. 
Deu na região do Rio Verde, Rio Caatinga, Rio da Prata e barra do Rio Para-
catu”. Na época, tinha-se pouco a fazer devido à carência de médicos e um tra-
balho pouco efetivo de saúde coletiva. Entendemos por saúde coletiva os ser-
viços voltados para a promoção da saúde pública, onde há implementação de 
estratégias que visem à manutenção da saúde, seja ela preventiva ou curativa.

Segundo Paim (2005), “saúde Coletiva envolve um conjunto de práticas 
técnicas, ideológicas, políticas e econômicas desenvolvidas no âmbito acadê-
mico nas organizações de saúde e em instituições de pesquisas vinculadas a 
diferentes correntes de pensamento resultante de projeto de reforma em saú-
de”.
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João Pinheiro era desprovido de médicos, hospitais, postos de saúde e 
de políticas públicas que visassem acabar com a doença. Uma das alternativas 
adotadas em relação à doença foi à implantação do “necrotério no cemitério 
local para atender aos exames de cadáveres exigidos pelo serviço da febre 
amarela da comissão Rochefeler”(SPAGNOULO, 1999, p. 111).

Podemos perceber que não havia uma política pública voltada para a 
prevenção de doenças ou para a saúde pública como a temos na atualidade. As 
medidas tomadas pelo poder público voltadas para a saúde pública presentes 
nos relatórios do Prefeito Genésio Ribeiro eram relacionadas à capina e lim-
peza das ruas da cidade, proibição de criação de porcos na zona urbana, fisca-
lização do serviço de matadores e dos açougues, proibição do abatimento de 
reses na via pública, bem como relacionada ao serviço de tratamento de água.

Pelos fatos narrados pelo cidadão pinheirense, o Sr. José Benevides, 
nascido em 1913, hoje com merecidos noventa e cinco anos e que nos relata 
com imenso prazer algumas lembranças de vida, “havia uma campanha de 
vacinação contra febre amarela, ocorrida uma vez por ano, e as pessoas eram 
vacinadas no grupo escolar. Os médicos vinham de fora”. Naquela época, não 
havia preocupação com tratamento de água, canalização de esgoto, implanta-
ção de postos de saúde ou hospitais. A falta de políticas públicas voltadas para 
a manutenção da saúde no local, aliada às dificuldades encontradas pela falta 
de médicos e no acesso às outras cidades, dificultava melhorias no campo da 
saúde. O entrevistado conta que às vezes faltava médico e que geralmente ha-
via só um medico na cidade, sendo que o mesmo atendia em sua própria casa, 
onde tinha seu consultório. O Sr. Benevides relata ainda que:

Naquele tempo, o povo quando precisava, buscava médico longe. A 
mulher do Geraldo Rios, a primeira mulher dele, dona Bita, ela sofria 
uma asma que o dia que atacava nela, cê ouvia o chiado de longe. A 
Dona Dondica, que era avó do Geraldo, falou para buscar o Dr. Adélio 
em Patos. Ele era desses Maciel. Eu e o Hilário fomos buscar o Dr. 
Adélio. Eles tinham um carro novo e fomos lá buscar o médico. Saímos 
de madrugada e voltamos à noite. Ce vê como as estradas eram ruins.... 
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Gastamos um dia todo para ir em Patos de Minas e voltar.

Segundo ele, aqui residia nas primeiras décadas do século XX um “bo-
ticário, conhecido como Juquinha da Botica, ou Juquinha Boticário, pai do 
ex-prefeito, o Sr. Genésio José Ribeiro, e também o Sr. Joaquim Português”. 
Marques (2005) aponta que “os boticários que eram os farmacêuticos da épo-
ca, preparavam as suas” medicinas”, como se chamavam então os remédios. 
As boticas e os laboratórios funcionavam junto às casas dos proprietários.” 
(MARQUES, 2005, p. 20)

Devido à carência de médicos, os farmacêuticos ocupavam um papel 
muito importante. Eram procurados por pessoas de todos os cantos do muni-
cípio com diversos problemas de saúde e desempenhavam, muitas vezes, o 
papel de médico. Dentre os farmacêuticos citados pelas pessoas que viveram 
este tempo, aparece em praticamente todos os relatos a figura do Senhor As-
tolfo Moreira, que, de acordo com seus descendentes, foi o primeiro farma-
cêutico formado de João Pinheiro. O Sr. José Benevides nos relata um fato que 
ocorreu com ele em certa ocasião. 

Em 1939 eu peguei uma febre brava, eu suava todo e era um suor ama-
relo da cor de açafrão, eu tava trabalhando na Fruta D’anta. Os com-
panheiros me colocaram num carro de boi e viemos para a cidade, 
veio um companheiro na frente a cavalo para comprar o remédio, ai 
o farmacêutico Astolfo Moreira ficou sabendo que eu tava vindo e foi 
encontrar comigo ainda na estrada com o remédio para curar a febre. 
O remédio era o quinino. Nessa época só tinha um médico que ficava 
na pensão.

O meio de transporte no município de João Pinheiro era precário, sendo 
muito difícil ir para outras cidades, havia poucas estradas e muita dificuldade 
no acesso aos médicos, pois só um atendia na cidade e os custos do tratamento 
era muito elevado, não sendo, assim, de acesso a toda a população. Tudo isso 
possibilitou o surgimento de muitas práticas populares voltadas para a manu-
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tenção da saúde. 
Além dos boticários e farmacêuticos, a população também recorria às 

plantas medicinais, cultivadas nos próprios quintais de suas casas, plantas que 
os seus avós tinham deixado ali. Assim buscando os saberes aprendidos com 
antepassados, a medicina popular constitui-se no conjunto de práticas envol-
vendo benzeções, simpatias, curas, práticas essas que eram historicamente 
modificadas.

A medicina popular é constituída por um amplo e heterogêneo espec-
tro de concepções de vida e de valores que possuem um sentido e um 
significado forte e verdadeiro para aqueles que a utilizam. Ao proliferar 
as suas práticas de cura e ampliar o conjunto de pessoas que se benefi-
cia com eles, a medicina popular acaba por acomodar algumas tensões 
sociais que resultam do modo como se oferece a medicina erudita em 
nossa sociedade. A medicina popular é uma forma de curar, de baixo 
custo e fácil acesso. Ela veicula uma determinada visão de mundo, de 
doença, de organismo e de saúde. Esta visão é próxima ao universo de 
experiência da população que a consome. A medicina popular devolve 
aos seus consumidores a possibilidade de uma relação pessoal e huma-
na de cura (OLIVEIRA, 1985, p. 14).

Uma das práticas populares voltadas para o campo da saúde mais vi-
venciadas pela população até o início da segunda metade do século XX foi o 
ofício de parteira.

As pesquisas de Mott (2005, p. 30) apontam que a profissão de parteira, 
que sempre teve grande legitimidade no Brasil, começou a ser combatida pela 
medicina oficial a partir do início do século XIX. Os médicos buscavam clas-
sificar como ignorantes e perseguir as parteiras, bem como aos práticos, porta-
dores de conhecimentos populares para a manutenção da saúde, entre eles, os 
sangradores, boticários, dentistas e raizeiros, no desejo de padronizar o saber 
e evitar a concorrência. Passou-se a exigir diplomas. No caso das parteiras, a 
formação deveria ser adquirida no curso de partos. 

Os médicos eram responsáveis pela regulamentação do ensino, o que 
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reforçava a sua posição de autoridade em relação às parteiras. Porém, eles 
tinham muita dificuldade em ter acesso ao quarto das parturientes: os mes-
mos eram convocados somente em casos de complicações. Assim sendo, a 
maior parte das parteiras continuou a exercer o trabalho de fazer partos sem o 
diploma, com base apenas no conhecimento empírico repassado por meio de 
gerações na tradição oral. Muitas dessas parteiras eram também benzedeiras 
e raizeiras e exerceram papel de muita importância em todo o país, principal-
mente nas regiões mais distantes e menos povoadas.

Essa prática de recorrer às parteiras fazia parte da cultura local. As di-
ficuldades da maioria das mulheres em ter acesso aos hospitais e à medicina 
formal, assim como o fato da maior parcela da população viver na zona ru-
ral, faziam com que fosse comum recorrer aos cuidados das parteiras. Esse 
saber transmitido por gerações era de grande valia no auxilio aos partos e 
atendimento aos recém-nascidos, papeis desempenhados exclusivamente por 
mulheres. A confiança no trabalho dessas mulheres dava legitimidade a essa 
prática que exigia conhecimentos específicos, muitos dos quais eram vistos 
como conhecimentos populares.

Nos momentos complicados, a parteira citava fórmulas apropriadas 
para combater os “incômodos”; ela recorria a um ritual que se mostrou 
eficiente em outras situações, que funcionou, legitimando, portanto, sua 
permanência. Engendrava-se assim um sentimento de confiança no ser-
viço das parteiras, legitimada um saber ordenador da atividade do parto. 
Amuletos, remédios de simpatia, benzeduras, patuás, etc., parte dessa 
engrenagem em que as crenças eram compartilhadas entre parteiras e 
parturientes, seja nas áreas urbanas ou rurais, seja entre membros da 
elite ou das camadas populares (CAIXETA, 2003, p. 85).

As parteiras tiveram um papel muito importante, eram muito respeita-
das. Como dizem os mais velhos, “elas tinham uma ciência muito grande”. 
Por exemplo, orientavam a parturiente a andar nos momentos que antecediam 
ao parto, pois isso ajudava a criança “descer” e, assim, diminuía as longas ho-
ras de dores. As parteiras sabiam todos os procedimentos a serem realizados 
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antes, no momento, e depois do parto: como expelir a placenta, quantos dias a 
mulher deveria ficar de resguardo, o que devia ou não comer ou beber. Relata-
-nos dona Dora, uma das narradoras desta pesquisa:

Eu tive cinco filhos e só o último nasceu no hospital. Algumas mulheres 
tomavam uma injeção para dar força para ganhar, mas eu não tomei 
não. Ela ia antes, dava o toque para ver se ia demorar ou se seria mais 
rápido Se não tivesse na hora, elas iam embora até que viessem as dores 
e elas vinham de novo.. Sentia dor até ganhar. Às vezes algumas davam 
um banho quente. Se estivesse demorando a nascer, ela empurrava na 
barriga, empurrava de um lado para o outro e a hora que apontava a 
cabeça da criança, ela pegava e ajudava a puchar. Depois que ganhava, 
ela cortava o cordão umbilical com uma tesoura desinfetada com álcool 
ou no fogo. Fazia simpatia para tirar a placenta. Eu me lembro que 
ela mandava ficar agachada depois do parto, soprando na boca de uma 
garrafa até a placenta sair. Assim que ganhava a criança, tomava pinga 
queimada com arruda, todos os dias, para ajudar limpar o útero, era a 
tradição, o remédio que usava. Terminava o parto, quando ela via que 
a mulher estava bem, ela ia embora. Às vezes a criança não chorava 
quando nascia, usava bater num prato esmaltado perto dele para que 
ele chorasse. Ela dava o banho, curava o umbigo com azeite e pó de 
fumo. Algumas mulheres acabavam de ganhar menino e dava hemorra-
gia interna e então morria. A gente ficava com medo, porque no mato, 
sem recurso, era muito arriscado. Mas eu achei que os partos com as 
parteiras foram muito melhor que no hospital

Algumas parteiras chegavam à casa da parturiente com alguns dias de 
antecedência, como precaução para o caso de alguma intercorrência antes do 
dia previsto. Elas sabiam, por meio do conhecimento empírico, prever uma 
data para o possível nascimento da criança e, assim, orientavam como a par-
turiente deveria proceder para “ter uma boa hora”. Caixeta (op. cit., p. 89) 
diz que “mediante preces e simpatias, parteiras e parturientes dirigiam suas 
súplicas àquela que poderia resolver seus problemas, que as ajudaria a realizar 
um parto feliz”.Diante de tanta sabedoria, adquirida através da experiência, 
percebemos também os diferentes saberes ligados ao imaginário em relação 
à gravidez e aos partos: por meio da leitura dos sinais e indícios, dizia-se em 
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relação ao sexo da criança, ao momento do parto, pós-parto, crenças das quais 
persistem algumas até hoje:

[...] Mulher grávida com manchas no rosto, sinal que o filho será ho-
mem, se ficar mimosa e bonita, será mulher. Se a mulher estiver com 
desejo de comer alguma coisa, é preciso dar, porque senão o filho nasce 
com a boca aberta. Quando a mulher começar a sentir as dores do parto 
e estiver passando mal, deve vestir a camisa do marido, às avessas, 
para aliviar o sofrimento do parto. Mulher grávida deve passar azeite 
na barriga para que a criança nasça depressa. Criança de antes de sete 
dias não pode chegar a ver claridade do dia porque poderá ficar aleijada, 
boba ou sofrer qualquer doença maléfica [...] (CAIXETA, 2003, p. 89).

Esses saberes eram muito importantes em um tempo em que não se fazia 
pré-natal, consulta médica, ou podia-se contar com os recursos tecnológicos 
que temos hoje. No momento do parto, recorriam a outros saberes tais como 
o uso de ervas, orações, e todo um ritual que garantia o sucesso do parto. A 
partir do “sinal” de que estava “chegando a hora”, a parteira de confiança já 
era acionada. Conta um de nossos narradores: “Na hora do parto, a parteira 
dava um banho na parturiente com algumas ervas. Colocava num tacho cheio 
de muitas ervas, toma chá para ajudar”. No entanto, percebemos que havia 
também a recorrência a alguns remédios adquiridos na farmácia, que eram 
utilizados na hora do parto. “Tinha a injeção para expelir a placenta. Um parto 
bem normal era quando a parturiente expelia tudo. Elas usavam uma injeção 
chamada pitruitrina. Uma injeção perigosa que tinha que ser aplicada na hora 
certa”, conta um de nossos narradores.

Os cuidados a serem tomados na hora do parto, que acontecia geralmen-
te no quarto da casa, afastada das demais pessoas da família, eram muitos; 
todavia, os cuidados iam além do momento do parto em si. Caixeta, em seus 
estudos sobre o trabalho das parteiras nesta região de Minas, relata que “nas-
cida, enfim, a criança, esta era cercada de inúmeros cuidados. Um mundo en-
volto em práticas mágicas, em rituais que buscavam proteger o recém-nascido 
contra os possíveis males e perigos, porque se temia a morte e fazia de tudo 



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG
ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

105

para afugentá-la” (CAIXETA, op. cit., p. 91). De acordo com a tradição, no 
sétimo dia de vida a criança não deveria sair do quarto, receber visitas, pois 
isto poderia causar o temido mal de sete dias e outros males:

Que assim passam de um corpo para outro e produzem acontecimen-
tos. Por isso se compreende a multiplicidade enorme de práticas que 
rodeiam o recém-nascido, que tentam protegê-lo do olhar, do tocar dos 
outros, que, pelo fato de o tocarem, podemos produzir algo de estranho, 
anormal neste corpo, causando-lhe morte (JOAQUIM, apud CAIXE-
TA, Op. Cit., p. 91).

Esses saberes tradicionais eram repassados de geração em geração e 
permaneciam no decorrer do tempo. De acordo com Dona Marina, uma das 
narradoras desta pesquisa, 

Na hora do parto colocava-se uma tesoura aberta com as pontas para 
cima para abreviar o parto. Quando a criança nascia não podia dar 
banho até a queda do umbigo, fazia uma limpeza na criança com um 
pano úmido e curava o umbigo com pó de fumo, teia de aranha. A 
criança que tinha teres dava chá de folha de milho e de picão.

Esse conhecimento empírico ligado ao parto, aos cuidados com o re-
cém-nascido, estendia-se também à mãe, que guardava repouso tanto em re-
lação à execução de atividades físicas, quando à abstenção de alguns tipos de 
alimentos e alguns cuidados com o corpo. Geralmente a mulher respeitava o 
período do repouso, conhecido também como quarentena do parto, mantendo-
-se mais afastada, abstendo-se de alguns tipos de alimentos e sem executar 
algumas tarefas que pudesse fazer com que quebrasse o resguardo. Conta-nos 
a Dona Dora:

Depois que tirava a placenta à gente ficava de cama uns três dias, sem 
fazer nada para evitar hemorragia. Ela mandava comer sopa de gali-
nha com farinha de milho, porque a farinha de milho é boa para juntar 
o leite. Comia também muita canjica. O resguardo de mulher era trinta 
dias e de homem era quarenta dias. Não podia lavar nem a cabeça.
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O Sr. José Benevides, um dos narradores dessa pesquisa, falou de muitas 
parteiras que contribuíram com o seu saber, “aparando” muita criança na his-
tória de João Pinheiro. “Tinha a Otília Calango, a Rita Gonçalves, a Cipria-
na da Bucaina, a Joana Bodoque da Cachoeira, a Dona Madalena e muitas 
outras.” O entrevistado ressalta o bom trabalho desenvolvido pelas parteiras 
quando conta que veio de uma família numerosa, todos nascidos por meio do 
trabalho de parteiras. Sua esposa teve treze filhos e somente uma nasceu pelas 
mãos de um médico. O Sr. Benevides conta que não eram muitas mulheres 
que morriam de parto, pois ele se lembra de poucas mortes por parturientes. 
Dona Marina, uma das narradoras desta pesquisa relata que: 

A partir da década de 70 do século XX a cidade de João Pinheiro já 
possuía um Posto de Saúde FSEP (Fundação de Serviço de Saúde Pú-
blica) onde realizava cursos para as parteiras, chamadas de “curio-
sas”. Eu fui monitora do curso de parteira por sete anos, de 1971 a 
1978. Dava aula aqui e em Brasilândia. Lá o curso funcionava na sede 
da Colônia. O Dr. Góes me mandava buscar aqui para dar aulas para 
as parteiras de lá. Eu orientava as parteiras. Passamos a fornecer a 
elas os materiais relacionados ao parto como: tesouras autoclave, 
curativos umbilicais esterilizados no posto de saúde. Indicávamos que 
elas usassem o Credê para evitar a cegueira. Pingava uma gotinha em 
cada olho para evitar a cegueira do bebê. Tudo era preparado por nós. 
Verificávamos as mãos, unhas, roupas e cabelos das parteiras para ver 
se estavam limpas. Fornecíamos avental e lenços com a finalidade de 
não haver contaminação. As aulas eram de quinze em quinze dias para 
entrega do material e reforçar as orientações. Toda criança que nascia 
elas levavam o nome dos pais e endereço para o posto de saúde e a visi-
tadora do FSESP ia verificar se tudo tinha ocorrido conforme o que foi 
ensinado. Nós fizemos curso de treinamento em Governador Valadares 
durante nove meses para trabalhar com a saúde pública. O FSESP era 
supervisionado pela enfermeira chefe que residia na Central em Belo 
Horizonte. O curso durou muito tempo. Nessa época, foram alunas a 
Dona Erondina que morava no Querosene a qual era a mais chamada. 
Tinha a Dona Guaraciaba, conhecida por “Dona Ciaba” que atendia 
a população mais central da cidade. Tinha uma da Água Limpa. Tinha 
a Dona Nega do Sr Getúlio lá da Picada, a Dona Madalena que era 
muito boa. Todas essas quando foram nossas alunas já eram parteiras. 
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A função da visitadora do FSESP era olhar a higiene da parteira, ob-
servava tudo. Orientávamos também sobre as vacinas a serem tomadas 
pela criança, porque nessa época já havia campanha de vacinação.

Podemos perceber pelas narrativas da Dona Marina que, na segunda 
metade do século XX, já havia políticas púbicas voltadas para a saúde. No 
entanto, podemos perceber a falta de recursos e profissionais habilitados pe-
los meios acadêmicos, havendo assim, a utilização dos saberes locais para a 
manutenção da saúde e a consumação dos partos, que eram realizados, em sua 
maioria, nas residências das parturientes. Verificamos a relação de poder esta-
belecida pela medicina oficial na tentava de coordenar e fiscalizar o trabalho 
das parteiras através da orientação, verificação do trabalho e higiene em geral 
adotados por essas profissionais no ato do parto. Caixeta escreve que:

Mulheres de várias raças, etnias, classes sociais e etnias exerceram o 
ofício de partejar em Minas Gerais Integradas a sua comunidade, as 
parteiras faziam uso de recursos disponíveis existentes e da terapêutica 
praticada e endossada pela tradição. Nesse sentido, não eram incomuns 
a mistura nos procedimentos que envolviam o parto, de técnicas, práti-
cas médicas e orações a Nossa Senhora em suas mais variadas denomi-
nações. Uma mistura de técnica e magia que desenhava com contornos 
de arte, para as parturientes e familiares, de crendices para os médicos 
(CAIXETA, Op. Cit., p. 113).

É justamente pela habilidade de ajudar no nascimento, tanto em partos 
considerados normais, quanto naqueles mais difíceis, que essas parteiras per-
sistiram em seu ofício e recebiam apoio e respeito das pessoas da localidade, 
sendo pelas mãos dessas mulheres portadoras dessa sabedoria popular “apa-
radas” as crianças em praticamente em quase todo o município. Com o passar 
dos anos, alguns saberes e crenças foram se extinguindo, modificaram-se, e 
outros persistem até os dias de hoje. Muitas pessoas mantêm essas crenças, 
muitas das vezes hoje motivo de controvérsias. Alguns acreditam que não 
precisam de tudo isso, já outros, motivados pelos pais e avós, obedecem todo 
o ritual que tem sido repassado.
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3 Considerações Finais

De acordo com os relatos orais e a pesquisa documental, pode-
mos verificar que eram poucos os recursos encontrados pelos morado-
res da região para a manutenção da saúde, como também eram poucas 
as ações realizadas pela saúde pública voltadas para a prevenção de 
doenças e acolhimento dos doentes ou daqueles que necessitavam de 
atendimento médico. Levou algum tempo para que os órgãos públicos 
locais percebessem que a saúde é de grande importância e que uma 
população que não tem promoção voltada para a saúde encontra mui-
tas dificuldades e limitações. Quando não se tem uma política pública 
preocupada com saneamento básico ou medidas preventivas de enfer-
midades, a proliferação de doenças é maior. 

As muitas dificuldades, saberes e fazeres tradicionalmente re-
passados de geração em geração, a falta de recursos materiais e finan-
ceiros constituem elementos importantes para a manutenção de práticas 
populares como a utilização de benzeções, remédios e plantas medi-
cinais, bem como a prática do parto caseiro, realizado pelas parteiras. 
Estes constituíram elementos importantes na manutenção da saúde na 
região. As parteiras se tornaram, ao longo do tempo, figuras de muita 
importância no cenário local no período em estudo. 

Refletindo sobre a questão da saúde, percebemos a necessidade 
de políticas públicas que busquem investir mais na prevenção de doen-
ças. Todo recurso voltado para a saúde deve ser bem analisado para que 
sejam efetivos, para ter-se bons resultados, ajudar a prevenir doenças e 
investir na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, lembrando que 
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a saúde pública tem que estar à frente em uma boa gestão de governo. 
No entanto, é importante mencionar que as questões aqui abordadas 
sobre a saúde não se diferenciava do cenário regional, pois as cidades 
vizinhas convivam com dificuldades e realidades semelhantes, sendo 
importante concluir que não podemos olhar o passado com os olhos de 
hoje e dizer que naquela época era melhor ou pior que agora. Era apenas 
diferente.
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Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar a qualidade da assistência 
prestada às puérperas numa Fundação de Saúde. Naquela instituição, a equipe 
de enfermagem tem por finalidade acolher a parturiente e seu acompanhante 
de forma holística, proporcionando uma assistência adequada, desde a sua 
hospitalização até o parto, ou seja, até o nascimento do bebê.  Realizou-se, 
nesse trabalho, um estudo qualitativo por meio de entrevista com 20 puérperas 
de parto normal e cesariana, hospitalizadas no período de 1º a 30 de agosto de 
2009, entre a faixa etária de 15 a 40 anos, em um tempo mínimo de 24 horas 
pós-parto. Foi averiguada a assistência humanizada no parto, a atuação da 
equipe de enfermagem na evolução do trabalho de parto e no parto propria-
mente dito, a importância da presença de um membro da família, bem como a 
satisfação do atendimento prestado pela equipe de enfermagem.

Palavras-Chave: Humanização do Parto. Qualidade da Assistência. Enfer-
magem.

Abstract: This studyaims to analyzethe qualityof care provided tomothersa 
Foundation ofSealth. Thatinstitution, the nursing staffaims toaccommodatethe 
motherandher companionholistically, providing appropriate assistance, sin-
cehis hospitalizationuntil delivery, and untilthe baby is born. Was performe-
din thiswork, a qualitative study through interviewswith 20mothersofnormal 
deliveryandcaesarean section, hospitalizedin the period1 to30 August 2009, 
between the age group15-40years ina minimum time of24 hourspostpartum. 
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Was investigatedinhumanizedbirth, the role ofnursing staffin the evolutionof 
laborand childbirthitself,the importanceof the presence ofa family member, as 
well as the satisfactionof care providedby nursing staff.

Keywords: Humanization of Labor. Quality of Care. Nursing.

1 Introdução

Este artigo destaca a importância do atendimento humanizado diante 
das representações das puérperas, em relação aos serviços prestados pela equi-
pe de enfermagem durante o parto. A razão da escolha deste tema e lócus de 
pesquisa originou-se da experiência e observância por meio de atividades la-
borais no referida Fundação. 

O intuito desta pesquisa é alertar aos profissionais da saúde sobre a ne-
cessidade de amenizar a dor da parturiente, proporcionando uma evolução 
do processo de nascimento eficaz e, ao mesmo tempo, solidário a partir da 
investigação da qualidade da assistência de enfermagem dos partos realizados 
na referida instituição, descobrindo as necessidades das parturientes e a defi-
ciência da equipe de enfermagem na assistência, contribuindo, desse modo, 
para minimizar os problemas, promovendo uma assistência individualizada 
e integral.

O Programa de Humanização da Assistência à Gestante durante o Parto 
foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2001, estabelecendo princípios da 
atenção que dispensam e advertem estados, municípios e entidades de saúde 
a realizarem seu desempenho “propiciando a cada mulher o direito e a qua-
lidade de cidadã mais rudimentar: conceber a luz, obtendo uma assistência 
humanizada e de boa qualidade” (BRASIL, 2001, p. 7).

Questionar sobre a humanização é uma estratégia criteriosa, que de cer-
ta forma expressa a violência e as violações sofridas pela parturiente e pela 
família. Neste contexto, o destaque é direcionado aos direitos à integridade 
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corporal, à condição de pessoa de ser informada e orientada acerca dos proce-
dimentos. O direito e a liberdade de se ver desvirtuada de um tratamento cruel, 
desumano ou degradante asseguram respeito a todos os direitos e preceitos 
da paciente, posto que o importante é compreender e fazer valer os direitos e 
princípios do SUS. 

Muitos estudos têm afirmado que:

O parto humanizado é muito mais do que parto feito por seres humanos, 
como definem alguns, ou o direito a uma vaga em maternidade, ou o di-
reito a seis consultas de pré-natal. Humanizar o parto é dar às mulheres 
o que lhes é de direito: um atendimento focado em suas necessidades, e 
não em crenças e mitos (Amigas do Parto, 2009).

É evidente então que, por meio dessa pesquisa, pude pôr em foco al-
gumas indagações pertinentes a esse novo modelo assistencial, que produz 
impactos benéficos na assistência e ao indivíduo, pois o parto envolve trans-
formações que devem ser priorizadas e respeitadas.

Esta pesquisa teve como objetivos específicos destacar a importância da 
assistência humanizada no parto, favorecendo uma prática criativa e transfor-
madora que reflete criticamente o papel da equipe de enfermagem, buscando 
propostas para que esses profissionais, por intermédio da prática e do espírito 
científico e empírico, tenham uma visão global do parto, analisando e refletin-
do a relação existente entre a prática cotidiana e a humanização, respeitando 
os valores e o resgate da qualidade da assistência e, assim, definindo mecanis-
mos capazes de transformar as ações e os cuidados durante o parto.

O presente artigo, portanto, baseou-se em um estudo qualitativo, permi-
tindo ao pesquisador tomar “decisões sobre a melhor maneira de obter os da-
dos, de quem os dados devem ser obtidos, como programar a coleta e quanto 
tempo deve durar uma sessão de dados, são feitas no campo, à medida que o 
estudo se desenvolve” (POLIT et al, 2004, p. 220), com uma abordagem des-
critiva, conduzida mediante entrevistas realizadas com 20 puérperas de parto 
normal e cesariana, com idades entre 15 e 40 anos, escolhidas aleatoriamente 
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por meio do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) no período 
de 1º a 30 de Agosto de 2009. A escolha desse mês se deu em função de que, 
sem feriados, a instituição apresenta um funcionamento normal, sem interferir 
na dinâmica do trabalho.

O local da pesquisa foi uma Fundação de Saúde, onde são realizados, 
em média, 30 partos mensais. Como critério de exclusão, foram utilizadas 
como parâmetro as mulheres que apresentaram perdas fetais ou neonatais, e 
as que se recusaram a participar deste estudo. Outro critério foi a observação 
de um período mínimo de 24 horas após o parto, envolvendo puérperas que 
já tiveram experiências de pelo menos um parto, dando condições de se obter 
maiores informações sobre a assistência durante o trabalho de parto e no parto, 
permitindo uma analogia entre a assistência recebida nos dois momentos. 

O tema “A importância da qualidade da assistência e humanização da 
equipe de enfermagem no parto” foi escolhido com o intuito de destacar a 
representação das parturientes e melhorar a qualidade do atendimento, pois 
a dor do parto é vista como a pior dor existencial e, diante dessa perspectiva, 
cabe aos enfermeiros realizar um trabalho que considere diálogos, conscienti-
zação, palestras, preparação da mãe e dos familiares para a chegada do bebê. 

Foi utilizado um questionário semiestruturado e gravações, os quais di-
recionaram as características sócio-demográficas, os antecedentes obstétricos 
e da gestação atual, o atendimento recebido durante a internação do parto e 
pós-parto e as perspectivas dos serviços recebidos na unidade, mantendo na 
transcrição a linguagem cultural de cada participante, sem alterar os valores e 
os conhecimentos; também se portou pelo respeito à diversidade de saberes. 
Esses instrumentos avaliaram a representação e a satisfação da atenção ao 
parto e dos aspectos da assistência por meio da diversidade de opiniões. 

Para proceder à coleta de dados, foi enviado, primeiramente, um ofício 
à Instituição, expondo os objetivos da pesquisa e solicitando autorização para 
consultar cadastros existentes junto à Instituição de Saúde, incluindo os pron-
tuários. As entrevistas foram direcionadas com perguntas pré-elaboradas, e a 
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coleta de dados foi realizada mediante a assinatura e a concordância do Termo 
de Consentimento Livre e Informado pelas entrevistadas.

Dentro desse estudo, observamos que, de acordo com Diniz (2005, p. 
628), Fernando Magalhães, considerado o Pai da Obstetrícia Brasileira, ex-
terioriza a humanização no parto como uma fonte exuberante de riqueza e 
cuidados com o binômio mãe/filho, reforçando a ideia de que o parto é, sem 
dúvida, um momento crucial de respeito e solidariedade, no qual a ação huma-
na se sobressalta ao calor infinito da alma que, num suspiro, dá lugar à vida. 
Ferreira reforça que a “solidariedade dos vínculos estabelecidos” (BRASIL, 
2001, p. 369)torna mais fácil o elo entre o ápice da vida e o sofrimento que se 
transforma em alegria. 

Vale ressaltar que várias Organizações Não-Governamentais (ONGs) e 
Instituições trabalham em prol do fortalecimento da atuação da parturiente 
neste momento crucial, não exaurindo a responsabilidade da equipe ou da 
parteira, mas devolvendo à mulher o papel de condutora e construtora de sua 
própria individualidade, respeitando suas características, sua cultura, crenças 
e costumes, ressaltando a verdadeira atuação e liderança durante o nascimento 
do concepto, valorizando a condição humana e respeitosa a que se propõe.

2 Humanização do parto: a definição da humanização da assistên-
cia

A diversificação da palavra “humanização” se justapõe com à ideia de 
“valores de autonomia e protagonismo dos sujeitos, de co-responsabilidade 
entre eles, de solidariedade dos vínculos estabelecidos, de direitos dos usuá-
rios e de participação coletiva no processo de gestão” (BRASIL, 2003, p. 07). 
Para Ferreira (2001, p. 369), “Humanizar é: 1. dar condição humana; huma-
nar; 2. civilizar; 3. tornar-se humano; humanizar-se”; compreende-se a partir 
dessas duas definições que a Humanização se dá durante em um processo 
contínuo, no qual o respeito pelo próximo, a dedicação e a familiaridade são 
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fatores necessários para a sua ação, pois, consequentemente, compreendemos 
os múltiplos significados da gestação da família a partir de um diálogo franco, 
sensível e perceptivo.

O termo “Humanização” é utilizado frequentemente nos setores da 
saúde, pois humanizar é tornar-se humano, é dar condições humanas; é tornar 
benévolo, afável e tratável; é olhar o seu semelhante de uma forma holística; 
é ser amável, solidário em qualquer que seja o momento, independente do 
ambiente; é respeitar o ser humano como um ser único e merecedor de uma 
palavra amiga, em um dos momentos mais sensíveis da vida humana, no mo-
mento da concepção. Essa visão, em suas muitas características e expressões, 
apesar de algumas dificuldades, intensifica as mudanças na compreensão do 
parto como uma experiência humana e na ação rápida e respeitosa de quem o 
executa. 

O Ministério da Saúde preconiza que a atenção humanizada deve ser 
ampla e envolvente num contexto de conhecimentos “práticos e atitudes que 
visam a promoção do parto e do nascimento saudáveis e a prevenção da mor-
bimortalidade materna e perinatal” (BRASIL, 2001, p. 09). No entanto, sabe-
mos que esta fase decorre de eventos sociais, constituindo uma experiência 
humana extraordinária e potencial, mas circundada por momentos críticos e 
complicados. Ele fortalece a ideia de que “reconhecer que a grávida é condu-
tora do processo, e que a gravidez não é doença. É principalmente adotar a 
ética como pressuposto básico na prática profissional” (BRASIL, 2001, p. 10). 

Certamente, diante das complicações que podem surgir, o enfermeiro e 
sua equipe deve estar eticamente preparado e condicionado por um modelo 
assistencial que exclusivamente inclui a grávida como um instrumento fun-
damental; essa relação profissional/mulher expõe a objetivação de propostas 
e experiências viáveis, alterando posturas e introduzindo uma abordagem hu-
manizada.

Acredita-se que a comunicação seja a palavra chave no que diz respeito 
à humanização. É preciso aprender a se relacionar e a comunicar; afinal, a 
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maior carga de atividade e de trabalho é despendida com o ser humano. Vê-se, 
então, que a comunicação passa a ser fator substantivo de trabalho, por isso 
torna-se importante que os profissionais da saúde aprendam a lidar com as 
pessoas, aprimorando a habilidade de se comunicar e humanizar.

2.1 A história da humanização
 

 No atendimento de assistência ao parto, o termo humanização é difun-
dido e utilizado há décadas, trazendo consigo uma diversidade de sentidos e 
significações.  O modelo anterior da assistência médica, imposta e conduzida 
pela Igreja Católica, descrevia todo e qualquer sofrimento, até mesmo o parto 
como “desígnio divino, pena pelo pecado original, dificultando o apoio que 
aliviasse os riscos e dores do parto” (DINIZ, 2005, p. 628). 

Essas atitudes desvirtuosas e cruéis, segundo Magalhães (1916 apud 
DINIZ, 2005, p. 628) induziram a obstetrícia médica a questionar e desmis-
tificar o seu papel de resgatadora das mulheres, trazendo “uma preocupação 
humanitária de resolver o problema da parturição sem dor, revogando assim a 
sentença do paraíso, iníqua e inverídica, com que há longos séculos a tradição 
vem atribulando a hora bendita da maternidade”. Assim, “a gravidez e o parto 
se tornam eventos sociais que integram a vivência reprodutiva de homens e 
mulheres” (BRASIL, 2001, p. 09), como uma experiência única e extraordi-
nária no mundo dos seres humanos.

Em sua maioria, os profissionais de saúde e as parteiras se tornam ato-
res fundamentais e complementadores desse momento, desempenhando pa-
péis importantes, em especial por colocarem em prática suas habilidades e 
conhecimentos, promovendo o bem estar da parturiente e do concepto. Mas 
desempenhar esse papel não é tão fácil como se pensa, porque “a maioria dos 
profissionais vê a gestação, o parto, o aborto e o puerpério como um processo 
predominantemente biológico onde o patológico é mais valorizado” (BRA-
SIL, 2001, p. 09).
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Diante dessa ideia, podemos pressupor que todos os profissionais são 
treinados mecanicamente, em especial no período de sua formação, a adotar 
“métodos rotineiros” , como se estivessem frente a uma linha de industriali-
zação e mecanização do processo, deixando de adotar intervenções necessá-
rias para minimizar problemas que possam surgir; essa ideologia contradiz 
o atendimento humanizado, posto que este procedimento se fundamenta em 
reconhecer a individualidade e, consequentemente, permite “ao profissional 
estabelecer com cada mulher um vínculo e perceber suas necessidades e capa-
cidades de lidar com o processo do nascimento” (BRASIL, 2001, p.10).

Nos primórdios, as mulheres pariam em casa com a ajuda de outras 
mulheres. Nesse contexto, o parto era reconhecido como um acontecimento 
familiar e domiciliar, mas “a partir do momento em que o parto tornou-se ins-
titucionalizado a mulher passou a perder autonomia sobre seu próprio corpo, 
deixando de ser ativa no processo de seu parto” (BRASIL, 2003, p. 19). Esses 
fatores contribuíram para colocar em discussão uma assistência voltada para 
o nascimento, que se tornou muitas vezes desprendido do seio familiar e da 
participação efetiva dos reais construtores da história, pois “o parto deixa de 
ser privado, íntimo e feminino, e passa a ser vivido de maneira pública, com a 
presença de outros atores sociais” (BRASIL, 2003, p. 17).

Essa reflexão nos leva a compreender que o parto não se define suma-
riamente na expulsão do feto, como descreve Barros (2002, p. 213), dado que 
“o trabalho de parto é o processo pelo qual o útero expulsa o feto para o meio 
externo”, e sim num contexto diferenciado no qual a mãe, o concepto e a fa-
mília participam ativamente do processo.

2.2 A humanização no Brasil
 

“No Brasil, no início dos anos 60, a preocupação com a saúde materna 
se restringiu à assistência ao parto” (BRASIL, 2001. p.17): essa percepção 
propôs questionamentos sensatos, afinal trata-se de um acontecimento que 
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envolve duplamente tanto a mãe quanto o filho, o que, sem dúvida, ficou des-
provido de uma sistematização da assistência da gestação e do parto, ferindo 
os diversos conceitos de cidadania e colocando em risco a vida de mulheres e 
recém nascidos.

Barros (2002, p. 213), afirma que:

O momento da parturição é a etapa mais significativa à parturiente, ao 
recém nascido e a familiares; processo que depende de horas e provoca 
profundas mudanças fisiológicas e psicológicas, proporcionando opor-
tunidades de se colocar em práticas habilidades para assistir o nascer 
com qualidade.

Essa preocupação é um subterfúgio voltado para a atenção e a particu-
laridade do momento, em que alterar o processo pode resultar em inúmeros 
efeitos indesejáveis ou marcas psicológicas que serão carregadas por longos 
tempos. A atuação do enfermeiro e de sua equipe neste momento constitui-se 
da prática como ferramenta primordial, respeitando e aceitando a colaboração 
da parturiente, que assumirá o processo minimizando, assim, o desencadea-
mento dos conflitos culturais existentes.

No Brasil, ainda vigora um modelo de atenção ao parto no qual o mé-
dico se torna a essência da execução do trabalho, o que o rotula como um 
iminente portador de risco potencial, excluindo-se a gravidez e o parto da 
experiência de vida da mulher, tratando-a como um ato médico isolado, o 
que confirma criticamente as ideias de Helman (1984) e Wagner (1994, apud 
DOMINGUES et al., 2004, p. 52), segundo as quais “os significados que as 
mulheres atribuem às experiências de gravidez e nascimento são ignorados 
e seus sentimentos e sua satisfação com o cuidado são considerados menos 
importantes do que sua segurança e a de seu bebê”.

Em 17 de outubro de 1993, criou-se uma ONG denominada Rede Na-
cional do Parto e Nascimento (ReHuNa),cujos objetivos, de acordo com a 
OMS são:

Mostrar os riscos à saúde de mães e bebês frente as práticas obstétri-
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cas inadequadas e intervencionistas; resgatar o nascimento como even-
to existencial crítico, com profundas e amplas repercussões pessoais; 
desvalorizar o nascimento humanizado, as posturas e condutas face ao 
parto e nascimento; incentivar as mulheres a aumentar sua autonomia 
e poder de decisão sobre seus corpos e seus partos; aliar conhecimento 
técnico e científico sistematizado e comprovado a prática humanizada 
de assistência a partos e nascimentos; resgatar práticas humanizadas 
tradicionais de parto e nascimento, aliadas aos conhecimentos técnicos 
e científicos sistematizados e comprovados; implantar, implementar e 
divulgar as recomendações da OMS – Organização Mundial de Saúde 
sobre tecnologias apropriadas para nascimentos; conscientizar e mobi-
lizar a população no sentido de reivindicar assistência mais humaniza-
da; construir coletivamente o referencial teórico e atuação prática capa-
zes de intervir na assistência; promover as autoridades que formulam e 
executam as políticas de saúde de subsídios para a adoção das práticas 
preconizadas pela OMS (.REHUNA. 2009).

 Todos esses objetivos, respaldados pela OMS e com o apoio do Minis-
tério da Saúde, oferecem segurança e direitos à parturiente e ao recém nasci-
do, respeitando de forma integral a ideologia da mãe e a chegada do concepto. 
É preciso destacar que foi necessário estabelecer críticas substanciais e cons-
trutivas para que providências fossem tomadas no sentido de melhorar a qua-
lidade de assistência prestada e, por conseguinte, tratar a tríade “parturiente, 
recém-nascido e família” de forma humanizada. 

De acordo com Brasil (2000 apud DESLANDES), essa discussão ga-
nhou destaque em maio de 2000, quando o Ministério da Saúde regulamenta 
o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), 
constituído de uma política ministerial absoluta e prima se comparadas a ou-
tras do setor, com o objetivo “promover uma nova cultura de atendimento à 
saúde” (BRASIL, 2004, p. 8), no Brasil, aprimorando as relações entre pro-
fissionais, entre usuários/profissionais e entre hospital e a comunidade, obje-
tivando a melhoria da “qualidade e a eficácia dos serviços prestados por estas 
instituições”. No entanto, atualmente o Programa recebeu uma nova política 
de assistência baseada “numa perspectiva transversal, e não mais específica 
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denominada HUMANIZA SUS” (BRASIL, 2004, p. 8).

3 A humanização e a assistência na visão da puérpera: a análise e 
instrumentalização da pesquisa

 A análise e a instrumentalização da Amostra dessa pesquisa se deu no 
âmbito hospitalar com numeração exclusiva de 100% (20) do sexo feminino. 
Esse fato se deu pela delimitação do tema às puérperas. A faixa etária predo-
minante foi de 15 a 40 anos, por estar a mulher num período de fertilidade e, 
portanto ter maiores chances de terem filhos. Das entrevistadas, 75% (15) são 
casadas ou vivem com companheiros e, 25% (05) são solteiras. 

Dentre elas, 50% (10) tinha o Ensino Médio completo; 25% (05) tinham 
Ensino Médio incompleto; 25% (05) possuíam o Ensino Fundamental, o que 
demonstra claramente que todas eram bem instruídas sobre as vivências e 
percepções acerca do parto e de alguns dos procedimentos; 75% (15) tinham 
a renda familiar entre 1 a 2 salários mínimos; 25% (05)  tinha a renda fami-
liar entre 2 a 5 salários mínimos, o que caracteriza uma classe sociável com-
preendida numa instabilidade financeira significativa; 85% (17) residiam com 
esposo ou companheiro e filhos; 5% (01) residia com a mãe e filho; 10% (02) 
residia com os filhos.

Das entrevistadas, 75% (15) teve parto cesariano; 25% (05) teve partos 
normais; dentre elas, 75% (15) teve acompanhamento da evolução do parto e/
ou assistido por familiares e 25% (05) não teve acompanhamento da evolução 
do parto, não sendo assistidos por familiares.

Categoria I – Relate o atendimento recebido pela equipe de saúde:

 A partir da análise do material obtido nas entrevistas, foram demonstra-
dos a satisfação e os elogios pelo atendimento recebido pela equipe de enfer-
magem e insatisfação pelo atendimento de alguns médicos, por estar evidente 
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a grosseria e a desconfiança. Essa insatisfação por parte das mulheres com 
seu parto se afunilam diante das críticas aos profissionais. Todas as entrevista-
das relatam terem sido bem atendidas pela equipe de saúde, dando ênfase ao 
apoio recebido principalmente pela equipe de enfermagem. Para Moura et. al. 
(2007, p. 154), “as mulheres tem como expectativa: ter acesso a maternidade, 
serem acolhidas com educação e que tenham um atendimento tecnicamente 
competente que garanta a segurança para elas e para o bebê”.

Mesmo que esse fator se torne definhado pelo medo e pela insegurança 
em expor problemas e dificuldades, muitas das puérperas, mesmo diante da 
fragilidade, procuram dizê-los, com o intuito de ser melhorada a assistência; 
esse é um dos fatores negativos que mais afetam a memória das puérperas em 
relação à vivência e à experimentação do parto e do nascimento, sabendo que 
todo indivíduo valoriza o conforto físico, psicológico, cuidado, privacidade, 
além de manter-se informada de todas as dúvidas e intercorrências. 

Categoria II – Foi orientada sobre todos os procedimentos a que 
seria submetida?

Nos relatos encontrados, percebemos que cada puérpera trazia consi-
go inúmeras orientações; porém, tratava-se de orientações diferenciadas tanto 
pela equipe de enfermagem quanto pela equipe médica. Todas tiveram orien-
tações básicas sobre os procedimentos a que seriam submetidas, o que reforça 
a ideia do Ministério da Saúde (BRASIL, 2003, p. 26), que institucionaliza 
que “o preparo da gestante para o parto abrange a incorporação de um conjun-
to de cuidados, medidas e atividades que têm como objetivo oferecer á mulher 
a possibilidade de vivenciar a experiência do trabalho de parto e parto como 
processos fisiológicos, sentindo-se protagonista do processo”. 

Todas relataram terem sido orientadas pelos profissionais de saúde acer-
ca dos procedimentos a que foram submetidas e de como provavelmente o 
parto transcorreria, embora muitas delas já traziam consigo experiências de 
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partos anteriores.
Esse atendimento, quando possível, permite a vivência e a percepção, 

bem como a participação ativa acerca das orientações e aconselhamentos, 
reforçando a ideia positiva do acolhimento. A negatividade, neste sentido, 
é percebida quando relataram as deficiências da equipe médica no aspecto 
decisivo do diálogo e da comunicação, em especial durante a execução dos 
procedimentos. 

Categoria III – Foi orientada ao aleitamento materno para o recém 
nascido na sala de parto?

“A primeira hora após o nascimento é excelente para iniciar a amamen-
tação, visto que o RN usualmente está bem alerta e atento, com o reflexo de 
sucção ativo, estimulando precocemente a produção de ocitocina e prolactina” 
(BRASIL, 2003, p. 141). Essa ideia reforça a necessidade da contração e invo-
lução uterina, minimizando as complicações pós parto e a produção de leite.

Pelos dados analisados, somente 25% (05) das puérperas foram incen-
tivadas ao aleitamento materno na sala de parto e 75% (15) não o foram. Das 
submetidas à cesariana, apenas 5% (01) não o fizeram, o que caracteriza a 
ausência de políticas de humanização ao aleitamento materno e falta de in-
centivo dos profissionais que deverão dentro de uma extrema sensibilidade e 
excluindo-se as complicações quando apontam à puérpera a real necessidade 
de amamentar, pois “a prática do aleitamento materno oferece, tanto para o 
crescimento e desenvolvimento de lactentes, como para a mãe, a criança e 
família, do ponto de vista biológico e psicossocial” (BRASIL, 2003, p. 135).

Dos recém nascidos oriundos de partos normais, 25% (05) sugaram bem 
o seio materno; levando em consideração o recém nascido advindo por meio 
do parto cesáreo 5% (01), embora incentivada a mãe ao aleitamento, o recém 
nascido não conseguiu sugar o seio materno, em função da posição da puérpe-
ra e do contato do recém nascido com campos estéreis, evitando a contamina-
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ção do sítio cirúrgico e possíveis complicações. 
Contudo, em sua maioria a mãe preferencialmente se considera apta ao 

aleitamento materno no alojamento conjunto, em função do esforço, do cansa-
ço e das dificuldades durante o trabalho de parto. Esse subterfúgio leva a mãe 
a “oferecer seu leite e satisfazer a criança sempre que ele demonstrar fome. 
Além disso, o alojamento conjunto coletivo dá a mulher à oportunidade de 
observar outras mães no cuidado com o filho” (BRASIL, 2003, p. 141).

Categoria IV – Qual a sua opinião em relação aos tipos de partos?

De acordo com a pesquisa realizada, há uma demanda muito grande em 
relação aos partos cesarianos. A ansiedade está aflorada em relação às dores e 
às contrações. Das entrevistadas, 75% (15) teve parto cesáreo e apenas 25% 
(05) parto normal. 

As mães não estão preocupadas com as consequências que o parto cesa-
riano pode causar para os recém nascidos e até mesmo para elas próprias. O 
que elas não querem é sentir as dores das contrações. Elas suscitaram a ideia 
de que o parto normal é sofrido, em especial no momento da indução; além 
disso, muitas vezes a criança precisa ser retirada a fórceps, trazendo prejuízos 
psicológicos e traumáticos tanto para a mãe quanto para o recém nascido.

Categoria V – Recebeu apoio psicológico e espiritual quando neces-
sitou?

Por meio da amostra e análise dos dados, foram expressivas positiva-
mente 100% (08) das respostas das puérperas quando indagadas em relação às 
necessidades psicológica e espiritual. Ressaltaram que tiveram apoio quando 
precisaram, tanto por parte dos profissionais de saúde, quanto da família, ali-
cerçadas muitas vezes pela própria vocação religiosa. 

Para Dias et. al. (apud MOURA et. al. 2007, p. 454), é preciso que se 
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“reconheça os aspectos sociais e culturais do parto e nascimento, [que] ofe-
reça suporte emocional a mulher e a sua família, garantindo os direitos de 
cidadania”.

Categoria VI – Algum membro da família acompanhou o trabalho 
de parto e/ou assistiu o parto? Sim ou não. Como você avalia essa ques-
tão?

Levando em consideração a presença de um membro da família no tra-
balho de parto e/ou durante o mesmo, podemos comungar com o Ministério 
da Saúde a ideia de que “o suporte psíquico e emocional da presença recon-
fortante, do contato físico, para dividir o medo e a ansiedade, para somar for-
ças, para estimular positivamente à parturiente nos momentos mais difíceis” 
(BRASIL, 2003, p. 64) é um fator essencial durante o trabalho de parto.

O direito ao acompanhamento da gestante já é reconhecido nas muitas 
instâncias dos serviços de saúde, em especial o Ministério da Saúde, embora 
não seja praticado de acordo com a política de humanização de assistência ao 
parto. Porém, “de maneira geral, apenas as mulheres mais favorecidas econo-
micamente, que têm seus partos através de seguros em hospitais privados, é 
que se utilizam deste direito” (BRASIL, 2003, p. 64). 

Neste sentido, 95% (19) das entrevistadas acharam importante essa par-
ticipação, embora algumas delas não tiveram seu parto assistido, e apenas 5% 
(01) fez referência negativa à situação. O apontamento dessa maioria se dá 
pela necessidade de segurança, conforto e pela fragilidade da parturiente e do 
recém nascido, por se encontrar em um ambiente diferente e pela fase de tran-
sição que ocorre com o nascimento do filho: “O objetivo principal é favorecer 
que o trabalho de parto e parto sejam vivenciados com mais tranqüilidade e 
participação, resgatando o nascimento com um momento da família” (BRA-
SIL, 2003, p. 31).
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Categoria VII – Recebeu assistência adequada da equipe que a aten-
deu?

O Ministério da Saúde destaca que

A atenção adequada à mulher no momento do parto representa um pas-
so indispensável para garantir que ela possa exercer a maternidade com 
segurança e bem-estar. Este é um direito fundamental de toda mulher. A 
equipe de saúde deve estar preparada para acolher a grávida, seu com-
panheiro e família, respeitando todos os significados desse momento. 
Isso deve facilitar a criação de um vínculo mais profundo com a gestan-
te, transmitindo-lhe confiança e tranquilidade (BRASIL, 2003. p. 38).

Diante dessa pergunta, foi permitido analisar o descaso e a discrimina-
ção que 5% (01) das puérperas entrevistadas sofreu, levando-nos a analisar e 
indagar a real necessidade de que todo ser humano deve ser igualmente tra-
tado recebendo o devido respeito, indiferentemente de raça, cor ou estado de 
saúde em que se encontra. 

Como a equipe de enfermagem, presta-se assistência sistematizada e di-
retamente com o paciente. Todas, 100% (20), apontaram terem recebido uma 
assistência adequada.  Levamos em consideração que a mulher, neste momen-
to, avaliará seu tratamento com positividade ou negatividade, prazeroso ou 
não, relacionando os fatores externos de maneira globalizada ao sistema de 
saúde e à equipe. 

De acordo com Brasil (2003, p. 27), é necessária uma implementação de 
“grupos de apoio, com a participação de diferentes profissionais da equipe de 
saúde, como enfermeira (o), psicóloga (o), assistente social [...]”, pois estes 
profissionais são fundamentais para “garantir uma abordagem integral e, ao 
mesmo tempo, específica para atender às necessidades das mulheres e de seus 
parceiros e familiares durante a gravidez”.
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Categoria VIII – A equipe de enfermagem foi atuante durante a evo-
lução do trabalho de parto?

Diante da avaliação dos dados informados, pudemos perceber que a 
equipe de enfermagem está desempenhando melhor o seu papel, pois todas as 
entrevistadas destacaram o empenho e a atuação da equipe de enfermagem, 
reforçando a ideia de que estão mais preparados para prestarem uma assistên-
cia mais humanizada; porém, quando se faz um paralelo entre os profissionais 
de enfermagem e da área médica, há uma discrepância, com algumas raras 
exceções.

Consideramos que, em sua maioria, eles são muito ausentes durante a 
evolução do trabalho de parto, gerando, desse modo, uma sobrecarga muito 
grande para a equipe de enfermagem, que transcende os limites da responsa-
bilidade atribuída à equipe, acompanhando a evolução do trabalho do parto. 
Nota-se que as parturientes permanecem a maioria do tempo sob os cuidados 
da equipe de enfermagem, uma vez que esta assistência deveria ser assistida 
por ambas as equipes. Segundo Tuesta (2003), apud MOURA et al., (2007, 
p. 455) “é indispensável que a equipe na atenção obstétrica seja capacitada e 
sensibilizada a trabalhar em conjunto e superar conflitos, a fim de que sejam 
respeitados os desejos das mulheres acolhidas no serviço”.

Categoria IX – Fale sobre as principais dificuldades encontradas 
durante o trabalho de parto e o parto.

Por meio das respostas encontradas, está em evidência a fragilidade e 
o despreparo psicológico das parturientes para suportar a dor, pois segundo o 
Ministério da Saúde “a dor, pelo seu caráter subjetivo, é um sintoma de difícil 
avaliação, independente das influências socioculturais, ela pode ser considera-
da insuportável para um grande número de mulheres” (BRASIL, 2003, p. 68).

Diante dos relatos, os obstáculos e as dificuldades encontradas foram 
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suportar a dor das contrações, e, na maioria das entrevistas das puérperas ficou 
evidente a acentuada ansiedade, a insegurança e o medo. As contrações, em 
sua maioria, são as maiores dificuldades encontradas durante o trabalho de 
parto. 

4 Considerações finais

Este estudo facilitou a compreensão da qualidade da assistência presta-
da pela equipe de saúde, possibilitando a atuação sobre os pontos negativos 
apresentados e a intensificação dos pontos positivos. O conhecimento des-
sa realidade contribuiu para inovações na prática assistencial voltada para as 
reais necessidades das parturientes, além de assegurar condições à equipe de 
saúde para ocupar seu espaço imprescindível na assistência humanizada às 
parturientes no ambiente hospitalar.

A atuação da enfermagem de forma humanizada durante o trabalho de 
parto ressalta a importância e a qualidade da assistência, levando-nos a com-
preender que a humanização não depende única e exclusivamente de fatores 
isolados, e sim de um conjunto capaz de alcançar o bem estar psicossocial da 
parturiente.

A dificuldade financeira da instituição tem contribuído de forma nega-
tiva para a implantação de um ambiente adequado, no qual a parturiente terá 
conforto, privacidade e um atendimento com qualidade.

Outro fator preocupante é a falta de um programa eficaz de humanização 
para o parto, dificultando a assistência segura, garantindo, para cada parturien-
te, os benefícios dos avanços científicos, fundamentando e permitindo uma 
boa qualidade na assistência, respeitando todos os seus significados, propor-
cionando uma humanização segura e eficiente, na qual a visão do ser humano 
como um todo seja primordial.

Entretanto, essa experiência significativa é quebrada a partir do mo-
mento em que a maioria dos profissionais focaliza o trabalho de parto como 
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um processo terminantemente biológico. Vale ressaltar, diante disso, que a 
individualidade e o vínculo entre os personagens permitem relações menos 
desiguais e menos autoritárias, adotando a ética como pressuposto básico na 
prática profissional.

Nos depoimentos das puérperas, observei relatos nos quais a equipe de 
enfermagem, mesmo diante de poucos recursos, de uma estrutura que ainda 
não está adequada, tem desempenhado uma assistência com qualidade e de 
forma humanizada.
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AS ATIVIDADES DO ENFERmEIRO (A) VOLTADAS PARA 
A SAÚDE DO HOmEm, COm ÊNFASE NA PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES Em UBS, NO mUNICÍPIO 

DE JOÃO PINHEIRO, NO ANO DE 2012
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∗

Resumo: Para o desenvolvimento desse estudo foi feita a leitura de vários ar-
tigos e também verificação na página do Ministério da Saúde, onde consta que 
o homem reluta em cuidar de sua saúde em relação a vários aspectos, o que o 
expõe a maiores riscos e dificulta o tratamento e nem sempre a recuperação é 
total. A ênfase neste estudo é verificar quais as atividades os enfermeiros (a) 
das UBS têm realizado para incentivar o homem a aderir às medidas preven-
tivas sobre as doenças cardiovasculares. A pesquisa ocorreu com enfermeiras 
de duas UBS, situadas em bairros periféricos do município de João Pinheiro, 
no ano de 2012 e também com dezenove pessoas do sexo masculino com ida-
de de 20 a 59 anos. Este estudo é do tipo qualitativo descritivo e utilizou como 
instrumento para a coleta de dados a aplicação de questionários para ambos os 
participantes, os questionários aplicados às enfermeiras possuíam nove ques-
tões e o dos participantes do sexo masculino dez questões. Esses questionários 
possuíam questões abertas e fechadas, onde algumas das questões fechadas 
possuíam um campo para observação de acordo com a resposta. Após a análi-
se dos dados constatou-se que nas respectivas Unidades as enfermeiras ainda 
não realizam atividades específicas para a população masculina.

Palavras chaves: Enfermeiro. Saúde do Homem. UBS. Prevenção.

Abstract: To develop this study was read several articles and also check the 
homepage of the Ministry of Health, which indicates that the man is reluctant 
to take care of your health in a number of respects, which exposes you to 
greater risks and complicates treatment and recovery is not always complete. 

∗ Graduada em Enfermagem pela Faculdade Cidade de João Pinheiro – FCJP. Pós-graduação 
em Enfermagem do Trabalho em andamento, pelo Instituto Máximo em Patos de Minas – MG. 
E-mail: lidianeteodoroduarte@yahoo.com.br
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The emphasis of this study is to determine which activities the nurses (a) of 
UBS have done to encourage men to adhere to preventive measures of cardio-
vascular diseases. The research took place with two nurses UBS, situated in 
suburbs of the city of João Pinheiro, in the year 2012 and also with nineteen 
males aged 20-59 years. This study is a qualitative descriptive and used as a 
tool for data collection questionnaires for both participants, the questionnaires 
to the nurses had nine questions and the male participants ten questions. These 
questionnaires had open and closed questions where some of the questions 
had closed a field for observation according to the response. After analyzing 
the data it was found that the nurses in their units do not perform specific ac-
tivities for the male population.

Keywords: Nurse. Men’s  Health. UBS. Prevention.

INTRODUÇÃO

Esse artigo se trata de um recorte do trabalho de conclusão de curso, 
para a Faculdade Cidade de João Pinheiro para obtenção do título de bacharela 
em Enfermagem. A pesquisa ocorreu no município de João Pinheiro, localiza-
do no noroeste mineiro, situado entre a capital federal, Brasília e a capital mi-
neira, Belo Horizonte. De acordo com o IBGE (2010), este município possui 
cerca de 45.260 habitantes.

O objetivo deste trabalho foi conhecer as ações do enfermeiro (a), em 
relação à prevenção de doenças cardiovasculares para população masculina, 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), no município de João Pinheiro no ano 
de 2.012.

A saúde do homem é carente de atenção e são necessárias medidas para 
orientar a população masculina da importância da prevenção, não só em re-
lação às doenças cardíacas, mas também em relação a vários problemas que 
podem acometer a saúde.

As UBS trabalham com a prevenção, promoção, proteção e reabilitação 
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dos pacientes, sendo a prevenção crucial porque ela ocorre antes do problema 
se instalar.

A sociedade só consegue cuidar da sua saúde mediante informações, ou 
seja, a divulgação das causas dos problemas ou agravos e a forma existente 
para evitar os transtornos, há necessidade de oferecer um direcionamento para 
a população, a fim de que ela possa aderir às medidas preventivas em saúde, 
isso contribui para que o indivíduo possa viver mais e melhor.

Através deste trabalho a população masculina terá informações a respei-
to da importância da prevenção das doenças cardiovasculares, reconhecendo 
que é mais fácil prevenir do que tratar.

Pretende-se também com este estudo contribuir com os acadêmicos do 
curso de enfermagem, com informações acerca da saúde do homem, para que 
os estudantes também conheçam a fragilidade desta população em relação ao 
cuidado com a saúde. Está pesquisa poderá contribuir com o desenvolvimento 
de outros trabalhos acadêmicos, fortalecendo o conhecimento.

A pesquisa é a investigação sistemática que usa métodos para responder 
às questões ou resolver problemas. A meta final da pesquisa é desen-
volver, refinar expandir um corpo de conhecimentos. Os pesquisadores 
têm buscado o conhecimento e feito descobertas que nos ajudam em 
nossa vida diária. (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004, p. 20).

O resultado das pesquisas é importante para o pesquisador e para um 
grande público que buscam mudanças através da produção do conhecimento.

A motivação para o desenvolvimento deste estudo foi à busca por res-
postas as seguintes indagações: Quais as ações o enfermeiro tem realizado 
para incentivar o homem na prevenção de doenças cardiovasculares e seus 
fatores de risco nas UBS? O homem se sente a vontade ao procurar atendi-
mento nas UBS e ser atendido por um profissional do sexo feminino? Será que 
o homem tem consciência da necessidade de realizar consultas e exames de 
rotina? Quais as dificuldades que o enfermeiro (a) encontra ao trabalhar com 
esta clientela?
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Além das questões apresentadas, também havia os objetivos que con-
tribuiriam para maximizar este trabalho, são eles: Identificar as ações que o 
enfermeiro (a) tem realizado para orientar a população masculina nas UBS, 
sobre a prevenção de doenças cardiovasculares e seus fatores de risco; verifi-
car as dificuldades que o enfermeiro encontra ao trabalhar com os pacientes 
do sexo masculino; investigar se os homens estão cientes da importância da 
realização de consultas e exames de rotina e verificar se o homem se sente 
constrangido ou à vontade ao realizar uma consulta de enfermagem, com o 
profissional do sexo feminino. 

É importante salientar que as orientações do enfermeiro (a) de maneira 
clara e simples, porém enfáticas podem contribuir para adesão das medidas 
preventivas. Essas ações podem ocorrer na forma de palestras realizadas nas 
unidades básicas de saúde ou durante as visitas domiciliares.

 Ao consultar com um profissional do sexo feminino, alguns homens po-
dem se sentir constrangido ou até mesmo inferiorizado, devido ao pensamento 
de que são seres fortes e que não devem transmitir fraqueza.

 Provavelmente uma das maiores dificuldades do profissional, será o 
preconceito ou o medo que os homens têm em assumir que também são seres 
frágeis e que necessitam de cuidados.

 É provável, que alguns homens estejam cientes da importância de se 
realizar consultas e exames de rotina e ainda sim ignoram esta necessidade. 

Para desenvolver este trabalho a escolha foi à pesquisa qualitativa des-
critiva, pois esta não tem preocupação com a quantidade, ou seja, com os nú-
meros propriamente ditos, porém visa detectar o conhecimento dos pesquisa-
dos, a compreensão dos mesmos sobre os assuntos levantados, dá importância 
aos sentimentos, à diferenciação cultural dos indivíduos; além de coletar os 
dados o pesquisador também pode aproveitar o momento para oferecer infor-
mações, para o esclarecimento de dúvidas dos pesquisados.

Os métodos qualitativos são apropriados para investigar situações que 
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envolvam o conhecimento e a compreensão de processos e produtos de 
concepção humana, ou seja, no próprio humano, seja no ambiente natu-
ral que sofreu a intervenção humana. Assim, os métodos qualitativos de 
pesquisa são apropriados para investigar sobre crenças, valores, expec-
tativas, motivações, conhecimentos, percepções, sentimentos, queixas, 
emoções e práticas, e tudo o mais que se refira à simbologia do viver 
humano. (PATRÍCIO, 1995, p. 23).

 Esta pesquisa foi realizada em duas UBS, ambas situadas em bairros 
periféricos do Município de João Pinheiro. A pesquisa de campo ocorreu res-
pectivamente nos meses de agosto a outubro de 2012.

Foi utilizado como instrumento para a coleta dos dados a aplicação de 
questionários para as enfermeiras de duas unidades, com o total de nove ques-
tões, sendo cinco questões abertas e quatro questões fechadas onde havia um 
campo para observação caso a resposta fosse sim, em algumas das questões 
fechadas; totalizando dois questionários.

Foram aplicados questionários com total dez questões a pessoas do sexo 
masculino com idade de 20 a 59 anos, sendo três questões fechadas, onde uma 
questão havia campo para observação se a resposta fosse sim, e sete questões 
abertas. Essas pessoas eram indivíduos cadastrados nestas unidades de saúde. 

Os questionários foram aplicados para dez homens cadastrados na uni-
dade X e nove para os indivíduos cadastrados na unidade Y, as letras são no-
mes fictícios para não expor o local nem o profissional daquela UBS. 

Antes de iniciar a pesquisa foi feito um primeiro contato com as enfer-
meiras, para saber se elas concordavam em colaborar com a pesquisa, também 
foi explicado sobre a importância deste estudo tanto para os homens, quanto 
para o profissional de saúde que após o término do trabalho teria informações 
sobre a importância da prevenção das doenças cardiovasculares. 

Para aplicar os questionários aos homens cadastrados nas unidades à 
pesquisadora solicitou auxílio para as agentes comunitárias de saúde. Uma 
vez que estas realizam visitas aos domicílios. A escolha por aplicar os questio-
nários para as pessoas no domicílio ocorreu pelo motivo de os homens quase 
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não estão presentes nas Unidades Básicas de Saúde. No entanto, o fato de ir 
com a ACS não funcionou, porque nos horários em que as agentes realizam 
as visitas, normalmente os homens não estão em casa, devido à jornada de 
trabalho, havendo a necessidade de a pesquisadora voltar em outro horário.

Após recolher os questionários tanto das enfermeiras quanto dos ho-
mens, os dados foram analisados e organizados, as questões fechadas foram 
tabuladas em gráficos, e as questões abertas analisadas individualmente.

A ATENÇÃO COm A SAÚDE DO HOmEm

O homem habita a terra ha milhares de anos. Praticamente desde o iní-
cio de sua existência, preocupou-se com a proteção do bando e a busca por 
alimentos. “As práticas de saúde, propriamente ditas, num primeiro estágio da 
civilização, consistiam em ações que garantiam ao homem a manutenção da 
sua sobrevivência, estando na sua origem, associadas ao trabalho feminino.” 
(GEOVANINI, Et. All. 2002, p. 07). Mesmo que de uma forma instintiva a 
mulher sempre se preocupou mais com a saúde do que os homens. 

Os estudos sobre a saúde do homem começaram a ser desenvolvidos há 
algum tempo, porém só nos últimos anos começaram a divulgar. “A década de 
1970 do século passado é considerada um marco para os estudos norte-ame-
ricanos sobre “homem e saúde”. Entretanto, o pensamento produzido sobre 
saúde dos homens, nessa época, foi apenas exploratório.” (VIEIRA, Et. All, 
2011, p. 215). O que não ofereceu mudanças ou algum tipo de atenção espe-
cial; mas permitiu conhecer um pouco sobre esta população e a necessidade 
de ter cuidados específicos direcionados a classe masculina.

No Brasil, foi implantada no dia 27 de agosto de 2009 a Política Na-
cional de Atenção Integral a Saúde do Homem, a faixa etária abordada são 
indivíduos entre 20 a 59 anos de idade.

O Ministério da Saúde, em conjunto com as esferas estaduais e munici-
pais que compõem solidariamente o Sistema Único de Saúde, compre-
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endeu que para acelerar o alcance de melhores indicadores de qualidade 
de vida e padrões de vida mais longa é essencial desenvolver cuidados 
específicos para o homem jovem e adulto. Não se trata de reduzir a 
ênfase nos cuidados aos demais grupos populacionais, mais sim de cha-
mar a atenção dos homens para que se cuidem mais e propiciar serviços 
de saúde que facilitem o enfrentamento dos agravos que são específicos 
do sexo masculino ou que nele encontram maiores taxas de ocorrência. 
(BRASIL, 2009, p. 08).

 Esta preocupação com o ser do sexo masculino se faz necessária porque 
“de modo geral, os homens tendem a adoecer com menos frequência, mas as 
doenças que afligem os homens tendem a ser mais ameaçadoras à vida” (GID-
DENS, 2005, p. 133), uma vez que o número de mortes entre adultos jovens é 
bastante alto; e ainda tem o fato de que o homem se insere no sistema de saúde 
através da atenção especializada, o que acarreta maiores custos e aumenta as 
chances de complicações.

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do homem (PNAISH) 
foi criada, no Brasil, pelo médico sanitarista José Gomes Temporão em 
março de 2008, um ano após assumir o Ministério da Saúde, no segundo 
mandato do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Essa política propõe 
qualificar a atenção à saúde da população masculina na perspectiva de 
linhas de cuidado que resguardem a integralidade da atenção, ou seja, 
promover, prevenir e assistir os homens compreendendo suas particula-
ridades. Isso implica um avanço e reconhecimento no Brasil por ações 
voltadas à saúde do homem, já que apenas o Canadá tem essa pasta, e 
nem os EUA, país considerado potência mundial, a possui. (VIERIRA, 
Et. All, 2011, p. 215).

Essa Política é de grande importância para os homens porque, de acor-
do com o Ministério da Saúde (2009), os objetivos da Política Nacional de 
Atenção Integral a Saúde do Homem em relação à prevenção é: captar preco-
cemente a população masculina nas atividades de prevenção primária relativa 
às doenças cardiovasculares e cânceres, entre outros agravos recorrentes; for-
talecer a assistência básica no cuidado com o homem, facilitando e garantindo 
o acesso e a qualidade da atenção necessária ao enfrentamento dos fatores de 
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risco das doenças e dos agravos à saúde; capacitar e qualificar os profissionais 
da rede básica para o correto atendimento à saúde do homem; promover a 
prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infec-
ção pelo HIV; ampliar o acesso às informações sobre as medidas preventivas 
contra os agravos e as enfermidades que atingem a população masculina; es-
timular, na população masculina, o cuidado com sua própria saúde, visando à 
realização de exames preventivos regulares e à adoção de hábitos saudáveis.

Dentre os vários objetivos preconizados pela Política Nacional de Aten-
ção Integral a Saúde do Homem, foram destacados os que podem ser desen-
volvidos nas UBS, em articulação com a Estratégia de Saúde da Família.

A adesão a medidas preventivas diminui bastante as chances de desen-
volver problemas futuros. Ou ainda, na ocorrência de algum problema será 
mais fácil e rápida a sua identificação. 

Grande parte da não adesão às medidas de atenção integral, por parte do 
homem, decorre das variáveis culturais.  Os estereótipos de gênero, en-
raizados há séculos em nossa cultura patriarcal, potencializam práticas 
baseadas em crenças e valores do que é ser masculino. A doença é con-
siderada como um sinal de fragilidade que os homens não reconhecem 
como inerentes à sua própria condição biológica. O homem julga-se 
invulnerável, o que acaba por contribuir para que ele cuide menos de 
si mesmo e se exponha mais às situações de risco. (MS, 2008, p. 02).

A cultura de cada indivíduo deve ser respeitada, e isso deve ser levado 
em consideração pelo enfermeiro (a) no momento de abordagem do paciente, 
para realizar as devidas orientações sobre a importância de mudanças e a ado-
ção de novos hábitos que irá favorecer a saúde de cada um. 

DISTÚRBIOS CARDIOVASCULARES

A necessidade de informar os indivíduos sobre a importância de aderir 
às medidas preventivas é um fato, pois “as doenças cardiovasculares (DCV) 
representam a primeira causa de morte no Brasil”. (ISHITANI, 2006, p. 685). 
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Quando se fala em doenças cardiovasculares se faz referência as que aco-
metem o coração e também os vasos sanguíneos. Há uma grande variedade 
de problemas que podem afetar o coração, no entanto serão abordados neste 
trabalho apenas os que podem ser prevenidos ou controlados mediante acom-
panhamento e alteração no estilo de vida.

 Doença da Artéria Coronária

De acordo com Nettina (2003) a doença da artéria coronária (DAC) ca-
racteriza-se por acúmulo de depósitos gordurosos ao longo da camada interna 
das artérias coronárias. Esses depósitos com o passar do tempo ou anos vão 
contribuindo para o estreitamento da luz do vaso. Isso irá acarretar problemas 
devido à diminuição de oxigênio para o coração e este não será capaz de suprir 
as necessidades do organismo, interferindo no fornecimento de oxigênio e 
nutrientes para todos os tecidos, inclusive para o miocárdio. 

 Infarto do miocárdio

O infarto do miocárdio (IM) pode surgir em decorrência da doença da 
artéria coronária. “Em geral, o IM é causado pelo fluxo sanguíneo reduzi-
do em uma artéria coronária devido à ruptura de uma placa aterosclerótica 
e à subsequente oclusão da artéria por um trombo.” (BRUNNER & SUD-
DARTH, 2009, p. 740). IM muitas vezes está relacionado ao estilo de vida 
sedentário, uso de tabaco, alimentação inadequada rica em gordura saturada, 
entre outros. O infarto em alguns casos não leva a morte, mas deixa lesões no 
coração que com o passar dos anos pode contribuir para o desenvolvimento 
de outros problemas, como é o caso da Insuficiência Cardíaca (IC). A IC é 
uma condição em que o coração torna-se incapacitado de bombear o sangue 
adequadamente para o organismo. “A IC resulta de varias condições, incluin-
do a hipertensão crônica, doença da artéria coronária e a doença valvular”. 
(BRUNNER & SUDDARTH, 2009, p. 799). E esta por sua vez pode levar ao 
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desenvolvimento de outros problemas, como o edema agudo de pulmão.

Aterosclerose e Arteriosclerose

A arteriosclerose é uma doença progressiva e está relacionada com a 
idade, é mais comum no sexo masculino. O endurecimento das artérias ofere-
ce resistência para a circulação.

A arteriosclerose é a doença mais comum das artérias; o termo significa 
endurecimento das artérias. É um processo difuso por meio do qual as 
fibras musculares e o revestimento endotelial das paredes das pequenas 
artérias e arteríolas tornam-se espessados. A aterosclerose envolve um 
processo diferente, afetando a camada intima das artérias de grande e 
médio calibre. Essas alterações consistem no acúmulo de lipídios, cál-
cio, componentes sanguíneos, carboidratos e tecido fibroso na camada 
íntima da artéria. Esses acúmulos são referidos como ateromas ou pla-
cas. (SMELTZER, BARE, 2005, p. 873).
 

 As placas de ateroma podem obstruir por completo um vaso sanguíneo 
ou podem se romper. O trombo após desprender da parede da artéria pode 
ser levado pela corrente sanguínea, onde passa a ser denominado êmbolo, 
podendo obstruir qualquer vaso de calibre menor, causando infarto agudo do 
miocárdio ou acidente vascular encefálico.

 Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVE)

O AVE é um problema seríssimo porque pode acometer qualquer parte 
do cérebro, dependendo do local privado da irrigação sanguínea o indivíduo 
pode morrer ou ficar com graves sequelas, que pode variar desde pequena per-
da de sensibilidade a perda da coordenação de todos os movimentos.

O acidente vascular encefálico isquêmico é semelhante ao infarto do 
miocárdio, no qual a patogenia é a perda do suprimento sanguíneo para 
o tecido que pode resultar em lesão irreversível, quando o fluxo sanguí-
neo não é restaurado com rapidez. (NETTINA, 2003, p. 444).
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Os fatores de risco que podem ser modificados são os níveis elevados 
de colesterol, obesidade, sedentarismo, uso de tabaco, controle da pressão ar-
terial.  

Além do acidente vascular encefálico isquêmico há também o acidente 
vascular hemorrágico, neste caso ocorre o rompimento do vaso ocasionando o 
derramamento de sangue no cérebro. 

FATORES DE RISCO

Os fatores de risco são aqueles que contribuem para o adoecimento, 
esses fatores podem ser classificados em fatores de risco modificáveis ou con-
trolados que são hipertensão, diabetes mellitus, obesidade, níveis elevados de 
colesterol, tabagismo, sedentarismo. E os fatores de risco não modificáveis 
idade, sexo, hereditariedade, raça.  A hereditariedade é um fator que conta 
bastante em determinados tipos de doenças, e algumas raças são mais suscep-
tíveis do que outras. 

Hipertensão

De acordo com Smeltzer, Bare, (2005) a pressão arterial normal é des-
crita como sendo o produto do débito cardíaco multiplicado pela resistência 
periférica. Com valores entre 110 x 70mm Hg e 139x 89mm Hg. A pressão 
arterial elevada constitui fator de risco, pois além de forçar mais o coração, 
ainda causa lesões nas artérias, veias e capilares. A pressão elevada pode con-
tribuir para o rompimento de aneurismas e trombos. Para manter a pressão 
arterial dentro dos valores normais à necessidade de seguir o regime terapêu-
tico corretamente, obedecendo a horários e dosagem prescrita, o controle do 
peso, cessação do cigarro, adesão a atividades físicas,sob orientações e uma 
alimentação pobre em sódio.



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG

ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

142

Diabetes mellitus

“O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico caracterizado por hi-
perglicemia e que resulta da produção, secreção ou utilização deficiente de 
insulina”. (NETTINA, 2003, p.827). O diabetes não controlado seja com me-
dicamentos orais ou administração de insulina resulta em alta concentração de 
glicose no sangue, o que eleva a viscosidade do sangue, causando lesões nos 
vasos sanguíneos e também órgãos vitais como os rins. Existe o diabetes tipo 
I e II, o diabetes tipo I se desenvolve em pessoas jovens e geralmente requer 
a administração de insulina e controle da dieta, e o diabetes tipo II ocorre em 
pessoas mais velhas, neste tipo o problema é controlado com medicamentos 
orais podendo ser exigido para o tratamento o uso de insulina e também con-
trole da alimentação.

 Obesidade

A obesidade é um dos fatores de risco que podem ser modificados, al-
terando hábitos e estilo de vida, alimentação e praticando atividade física. 
De acordo com a revista Época (2009) as primeiras doenças que costumam 
afetar o obeso são as do coração. O coração de uma pessoa acima do peso tem 
que “trabalhar” mais. “Se seu peso ideal é 70kg, seu coração foi feito para 
trabalhar num corpo de 70 kg. Se você pesa 100, ele tem que trabalhar para 
um corpo de 70 e mais um de 30 e fica sobrecarregado”. E isso, pode levar à 
hipertrofia ventricular, que é o aumento do músculo do coração por excesso 
de trabalho. Com a hipertrofia do músculo cardíaco diminui a quantidade de 
sangue ejetada durante o bombeamento ventricular.

Hiperlipidemia

Contribui para deposição de gorduras nos vasos, o que pode causar aci-
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dente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio.

A hiperlipidemia consiste num grupo de anormalidades metabólicas 
que resultam em combinações de colesterol total sérico elevado (hi-
percolesterolemia), lipoproteína de baixa densidade elevada, triglice-
rídeos elevados (hipertrigliceridemia) e lipoproteína de alta densidade 
diminuída. [ ] Estas anormalidades são fatores de risco primários para a 
aterosclerose e doença da artéria coronária. (NETTINA, 2003, p. 359).

Os níveis ideais do colesterol podem ser conseguidos através de terapia 
medicamentosa, redução de peso e dieta hipolípidica. 

 Tabagismo

O hábito de fumar é realizado por milhares de pessoas, de acordo com 
Brasil (2007) a Organização mundial de Saúde (OMS) calcula que aproxima-
damente 47% dos homens e 12% das mulheres, com 15 anos ou mais fumam. 
Ao ser queimado, o tabaco produz uma fumaça composta de, pelo menos, 
4.800 componentes (identificados até 2002), sendo 68 deles já identificados 
como reconhecidamente carcinogênicos. 

Além dos problemas respiratórios e a contribuição para predispor ao 
câncer, substâncias do cigarro causam vasoconstrição, o que eleva a pressão 
arterial.

PARTICIPAÇÃO DO ENFERmEIRO (A) NA PREVENÇÃO

O enfermeiro (a) está constantemente trabalhando com a prevenção. Em 
qualquer nível de prevenção esta é de suma importância, principalmente a 
prevenção primária, pois esta ocorre antes do problema se instalar, no entanto 
quando a doença já está presente é necessário manter um controle rigoroso, 
porque quando existe um problema não controlado provavelmente ele irá afe-
tar outros sistemas. Para Nettina (2003) a prevenção primária é a prevenção 
total de uma condição; a prevenção secundária é o reconhecimento precoce de 
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uma condição e medidas empreendidas para acelerar a recuperação, e a pre-
venção terciária é o cuidado fornecido para minimizar os efeitos da condição 
e evitar as complicações em longo prazo. O cuidado preventivo deve envolver 
a investigação do risco, para focalizar as intervenções em pessoas com risco 
de distúrbios específicos.

Nas unidades o enfermeiro (a) tem conhecimento sobre cada família, 
referente à predisposição dos indivíduos a determinadas enfermidades.

Um aspecto muito importante que deve ser abordado é a educação do 
paciente, para que ele conheça os riscos e também a forma de evitar os proble-
mas, porque assim ele poderá mudar o estilo de vida ou comportamento, o que 
irá fortalecer a prevenção primaria.

A educação da saúde efetiva dispõe de uma base solida para o bem es-
tar individual e da comunidade. O ensino é um instrumento integrante 
que todas as enfermeiras utilizam para cuidar dos pacientes e famílias 
no desenvolvimento de comportamentos de saúde efetivos e na mo-
dificação de padrões de estilo de vida que predispõem as pessoas aos 
riscos de saúde. A educação da saúde é um fator influenciador direta-
mente relacionado com os resultados de cuidados positivos do paciente. 
(SMELTZER, BARE, 2005, p. 49).

Para que a prevenção possa ser efetiva, antes, é preciso educar o pacien-
te para que ele tome conhecimento de todos os fatores de rico, é preciso que 
estes entendam como cada fator vai agir prejudicando sua saúde e quais as 
consequências estará sujeito caso não abandone os hábitos inadequados. O en-
fermeiro (a) tem um papel muito importante na saúde da população de modo 
geral e pode trabalhar dando maior ênfase na saúde do homem uma vez que 
os dados revelam maior mortalidade entre a população masculina. De acordo 
com Nardietall, 2007; Courtenay, 2007; IDB, 2006 Laurenti et all, 2005; Luck 
et all apud MS (2008), vários estudos comparativos entre homens e mulheres 
tem comprovado o fato de que os homens são mais vulneráveis as doenças, 
sobretudo as enfermidades graves e crônicas, e que morrem mais precocemen-
te que as mulheres. Por isso, o homem deve receber melhores informações 
acerca de sua saúde.
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ANÁLISE E RESULTADOS

Resultado dos dados coletados com os dezenove participantes do sexo 
masculino

 Os questionários foram aplicados a dezenove homens, com sete ques-
tões abertas e três fechadas, onde uma delas havia um campo de observação 
caso a resposta fosse sim, totalizando dez questões. 

De modo geral a pesquisadora foi bem recebida por todos os participan-
tes, que mostram interesse pelo tema e em colaborar com a pesquisa

 Alguns ficaram preocupados se iriam conseguir responder as perguntas, 
mas logo à pesquisadora explicou que não seriam perguntas difíceis e que 
poderiam responder sem medo e que qualquer dúvida seria esclarecida. 

A primeira questão representada pelo gráfico a seguir faz referência à 
idade dos participantes.

Gráfico: 01- Perfil Social, idade dos participantes da pesquisa.
Fonte: Pesquisa direta, 2012.

Como podem ser observados 21% dos homens que responderam ao 
questionário possuem entre 20 a 25 anos o que corresponde a 04 participantes. 
Com idade de 26 a 30 anos não ouve participantes. Dos participantes 21% 
possuem entre 31 a 35 anos de idade o que corresponde a 04 participantes. 
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Com idade entre 36 a 40 anos foram apenas 02 participantes representando 
10%. Com idade entre 41 a 45 anos foram 02 participantes representando 
11% dos que responderam ao questionário. Sendo representado por 26% dos 
participantes, o que corresponde a 05 homens com idade de 46 a 50 anos. Os 
participantes com idade entre 51 a 55 anos representam 11% no gráfico o que 
corresponde a 02 participantes. E com idade de 56 a 59 não houve nenhum 
participante sendo representado no gráfico por 0%. 

Na segunda questão, foi investigado o nível de escolaridade dos partici-
pantes. Sendo os resultados dispostos da seguinte maneira:
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Gráfico: 02 - Perfil Social, nível de escolaridade dos participantes. 
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Gráfico: 02 - Perfil Social, nível de escolaridade dos participantes.
Fonte: Pesquisa direta, 2012.

Em relação ao nível de escolaridade dos dezenove participantes é possí-
vel identificar o seguinte, que nenhum era analfabeto sendo representado por 
0% no gráfico. Os participantes que haviam cursado da 1ª a 4ª série represen-
taram 16% o que corresponde a 03 pessoas. Os que cursaram da 5ª a 8ª série 
são representados por 21% no gráfico o que corresponde a 04 participantes. 
Os indivíduos com 2° grau incompleto representam 16% o que corresponde 
a 03 participantes. Os participantes com 2° grau completo são representados 
por 32% correspondente a 06 pessoas. As pessoas que responderam ao ques-
tionário 01 possuía ensino superior incompleto o que corresponde a 5% e 02 
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pessoas possuíam ensino superior completo o que representa 10% no gráfico.

Estudos comprovam que o nível de escolaridade de uma população e 
a sua cultura tem um impacto decisivo na saúde. [ ] As alterações no 
estado de saúde diminuem a medida que a escolaridade aumenta, pois 
as pessoas com nível educacional mais elevado são as que têm compor-
tamento mais saudável. (BITTAR, Et. All. 2009. p. 79). 

As pessoas com nível de escolaridade menor devem ter por parte do 
enfermeiro (a) e também de toda a equipe da Unidade atenção redobrada, pois 
as informações devem ser passadas de maneira clara e simples, tornando fácil 
a compreensão das informações e de maneira que os termos técnicos sejam 
evitados, para que a pessoa não se sinta constrangida ou envergonhada por não 
saber o significado das palavras.

A terceira questão abordada com os participantes foi se eles faziam uso 
de cigarros, caso a resposta fosse sim havia um campo para informar se já 
haviam tentado parar de fumar.
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Gráfico: 03 - Fator de Risco
Fonte: Pesquisa direta, 2012.

 Como podem ser observados no gráfico 26% dos pesquisados fumam, o 
que representa 05 pessoas que responderam ao questionário e 74% não fumam 
o que representa as 14 pessoas que participaram da pesquisa.

 Complemento da resposta dos participantes que fazem uso de cigarros 
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em relação à tentativa de abandono do tabaco.
 Dois dos participantes nunca tentaram parar de fumar, um não se consi-

dera fumante, e diz conseguir abandonar o fumo a qualquer momento e dois 
relataram ter tentado parar, mas, não conseguiram.

 A pesquisa mostrou que dos 19 participantes 05 são fumantes, essas 
pessoas estão em maior risco de desenvolverem doenças oncológicas e tam-
bém distúrbios cardiovasculares “o tabagismo é considerado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) como a principal causa de morte evitável em todo 
o mundo”. (GOMES, 2003, p. 03). Assim como as respostas dos participantes 
de que alguns já tentaram parar, porém não conseguiram, abandonar um vício 
é uma tarefa difícil, porém, existem tratamentos para auxiliar no abandono e 
também é necessária muita força de vontade.

A quarta questão indaga o seguinte: Você se preocupa com a saúde do 
seu coração? O que você faz para ajudá-lo?

Dos participantes sete pessoas disseram não se preocupar, porque não 
faziam nada para ajudar, um disse que se preocupava mais ou menos e os onze 
restantes disseram que sim,porém desses onze apenas sete homens realizava 
algum tipo de cuidado como, atividade física,alimentação balanceada, consul-
tas médicas regulares, não fazia uso de cigarro ou álcool e os outros quatro 
participantes apesar de se preocuparem não faziam nada para ajudar a saúde 
do coração. 

Questão de número cinco: Com que frequência você vai ao médico para 
realizar consultas e exames de rotina?

Dos participantes sete disse ir uma vez ao ano para realizar consultas e 
exames de rotina, três participante relataram ir duas vezes por ano ao médico, 
e um a cada três meses e os demais não costumam ir para consultas e exames 
de rotina, apenas quando sente alguma coisa.

Questão de número seis: Quando você sente alguma coisa costuma ir a 
uma UBS ou prefere deixar para ir direto ao hospital no Pronto Atendimento 
(PA)? 
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A resposta de dez dos participantes foram que vão direto ao PA, apenas 
dois disseram que vão a UBS e os demais marcam consultas, mas, não espe-
cificaram onde.

Geralmente, para conseguir marcar consultas em UBS demanda bastan-
te tempo, o que causa a recusa dos homens. 

Outro ponto igualmente assinalado é a dificuldade de acesso aos servi-
ços assistenciais, alegando-se que, para marcação de consultas, há de se 
enfrentar filas intermináveis que, muitas vezes, causam a “perda” de um 
dia inteiro de trabalho, sem que necessariamente tenham suas deman-
das resolvidas em uma única consulta. (Gomes et all, 2007; Kalckmann 
et all, 2005; Schraiber, 2005, Apud. MS, 2008, p. 02).  

Em alguns casos a pessoa pode ter esse dia de trabalho descontado no 
final do mês, e para as pessoas de baixa renda principalmente, esse desconto 
pode causar dificuldades, interferindo no orçamento.

Questão de número sete: Você tem ou já teve algum problema de saúde? 
Qual? Teve dificuldade em realizar o tratamento?

Oito dos participantes disseram não ter problema de saúde e nem tive-
ram, cinco relataram que já tiveram problema e seguiram o tratamento corre-
tamente e os outros seis relataram ter algum tipo de problema como, hiperten-
são, ulcera estomacal, bronquite e dor na coluna e fazem uso da medicação.

A intenção dessa questão foi investigar se os homens tinham algum pro-
blema de saúde cardiovascular ou que oferecesse risco significativo, dentre os 
problemas citados a hipertensão é a que representa comprometimento tanto 
para o coração quanto para os vasos.

Questão de número oito: Quando você vai a uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) e é atendido por uma enfermeira, você se sente a vontade ou tem 
algum constrangimento? Por quê?

Dos dezenove participantes, apenas um disse que não se sentia a von-
tade e não soube explicar o porquê do constrangimento. Alguns frisaram que 
mesmo não indo a UBS não teriam constrangimento em ser atendido por uma 
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enfermeira. 
Questão de número nove: No seu dia a dia como é a sua alimentação? 

Quais alimentos costuma utilizar com frequência?
Quatorze dos participantes relatou ter uma alimentação básica, com 

pouco sal e pouca gordura, dois disseram que a noite costuma comer sandui-
che e pizza e três admitiram consumir alimentos mais temperados com sal e 
gordurosos.

O consumo elevado de sal contribui para elevar a pressão arterial e o 
consumo elevado de gordura principalmente as saturadas elevam o colesterol 
ruim, contribui para elevar o peso e desenvolver problemas cardíacos.

Questão de número dez: Como você avalia o papel do Ministério da 
Saúde em relação às campanhas de conscientização sobre a Saúde do Homem? 

As opiniões ficaram bem divididas, quatro homens disseram que não 
conheciam essa campanha, seis participantes julgaram como boas, três como 
fracas, dois disseram que falta estímulo, dois disseram que divulgam pouco, 
um julgou como precária e o outro como sendo ruim. 

RESULTADO DOS DADOS COLETADOS COm AS ENFER-
mEIRAS

Os questionários que foram aplicados às enfermeiras das Unidades Bá-
sicas de Saúde, possuíam cinco questões abertas e quatro questões fechadas, 
algumas das questões fechadas tinham um campo de observação caso a res-
posta fosse sim, o total de perguntas do questionário foram nove questões.

Questão de número um: Nas consultas de enfermagem você percebe 
alguma indiferença, sensação de desconforto por parte dos pacientes do sexo 
masculino? Caso a resposta seja sim em que tipo de assunto?
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Questão de número dez: Como você avalia o papel do Ministério da Saúde em relação 

às campanhas de conscientização sobre a Saúde do Homem?  
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campanha, seis participantes julgaram como boas, três como fracas, dois disseram que falta 
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ruim.  
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resposta seja sim em que tipo de assunto? 

 

 
Gráfico: 01 – Comportamento do Homem durante as Consultas de Enfermagem. 
Fonte: Pesquisa direta, 2012. 
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enfermeira da UBS Y, percebe indiferença ou sensação de desconforto durante as consultas de 

enfermagem por parte dos pacientes do sexo masculino. A enfermeira da UBS Y diz que os 

homens se sentem constrangidos em qualquer tipo de assunto, ficam receoso, principalmente 

relacionado à genitália, DST. 
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Gráfico: 01 – Comportamento do Homem durante as Consultas de Enfermagem.
Fonte: Pesquisa direta, 2012.

 Como podem observar 50% das enfermeiras, que representa 01 enfer-
meira da UBS X, não percebe indiferença ou sensação de desconforto por 
parte dos pacientes do sexo masculino durante as consultas de enfermagem. E 
50% das enfermeiras, que representa 01 enfermeira da UBS Y, percebe indi-
ferença ou sensação de desconforto durante as consultas de enfermagem por 
parte dos pacientes do sexo masculino. A enfermeira da UBS Y diz que os 
homens se sentem constrangidos em qualquer tipo de assunto, ficam receoso, 
principalmente relacionado à genitália, DST.

 O fato do homem se sentir constrangido pode interferir no bom anda-
mento das orientações a serem fornecidas, pois se ele não expuser o que está 
sentindo, a enfermeira não terá condições de fornecer informações precisas a 
respeito de seu problema, dificultando no processo de recuperação da saúde.

 Questão de número dois: A equipe já recebeu algum treinamento espe-
cífico para o atendimento da população masculina?
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 O fato do homem se sentir constrangido pode interferir no bom andamento das 

orientações a serem fornecidas, pois se ele não expuser o que está sentindo, a enfermeira não 

terá condições de fornecer informações precisas a respeito de seu problema, dificultando no 

processo de recuperação da saúde. 

 Questão de número dois: A equipe já recebeu algum treinamento específico para o 

atendimento da população masculina? 

 

 
Gráfico: 02 – Treinamento da Equipe de Enfermagem. 
Fonte: Pesquisa direta, 2012. 
 

Este gráfico mostra que 100% das enfermeiras, o que representa as 02 enfermeiras das 

Unidades que responderam aos questionários, que a equipe ainda não recebeu treinamento 
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Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem que é a de capacitar e qualificar os 

profissionais da rede básica para o correto atendimento do homem. 
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Gráfico: 02 – Treinamento da Equipe de Enfermagem.
Fonte: Pesquisa direta, 2012.

Este gráfico mostra que 100% das enfermeiras, o que representa as 02 
enfermeiras das Unidades que responderam aos questionários, que a equipe 
ainda não recebeu treinamento específico para prestar atendimento à popula-
ção masculina. E isso contradiz com um dos objetivos do Ministério da Saúde 
(2009) em relação à Portaria 1.944 artigo 4° inciso V, da Política Nacional de 
Atenção Integral a Saúde do Homem que é a de capacitar e qualificar os pro-
fissionais da rede básica para o correto atendimento do homem.

Questão de número três: Na busca por prevenção você percebe alguma 
diferença em relação ao nível de escolaridade, condição social e idade?

111 
 

 
Gráfico: 03 – Perfil Social, escolaridade, condição social e idade.  
Fonte: Pesquisa direta, 2012. 
 

As duas enfermeiras responderam que tem sim diferença entre o nível de escolaridade, 

condição social e idade na busca por prevenção por parte dos homens, o que representa 100% 

das respostas afirmativas. Além dessas condições devem ser observados outros pontos que 

são de grande importância e que estão intimamente ligados ao ser homem. 

 

Masculino e feminino são modelos culturais de gênero que convivem no imaginário dos 
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situação carcerária, pela deficiência física e/ou intelectual e pelas orientações sexuais e 
identidades de gênero não hegemônicas. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Homem, portanto, além de evidenciar os principais fatores de morbimortalidade 
explicita o reconhecimento de determinantes sociais que resultam na vulnerabilidade da 
população masculina aos agravos à saúde, considerando que representações sociais sobre 
a masculinidade vigente comprometem o acesso à atenção integral, bem como repercutem 
de modo crítico na vulnerabilidade dessa população a situações de violência e de risco 
para a saúde. (MS, 2009, p. 06). 

 
Por todas estas diferenças o enfermeiro (a) precisa estar atento para reconhecer as 

dificuldades que os homens apresentam quando o assunto é a própria saúde. E assim poder 

oferecer atenção e cuidados de acordo com o que cada um apresenta, sem causar nenhum tipo 

de constrangimento. 

Questão de número quatro: Quando há indicação de tratamento prolongado com 

terapêutica medicamentosa os homens aderem com facilidade à prescrição. Está questão havia 

um campo de observação caso a resposta fosse sim. 
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Gráfico: 03 – Perfil Social, escolaridade, condição social e idade. 
Fonte: Pesquisa direta, 2012.
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As duas enfermeiras responderam que tem sim diferença entre o nível 
de escolaridade, condição social e idade na busca por prevenção por parte dos 
homens, o que representa 100% das respostas afirmativas. Além dessas condi-
ções devem ser observados outros pontos que são de grande importância e que 
estão intimamente ligados ao ser homem.

Masculino e feminino são modelos culturais de gênero que convivem 
no imaginário dos homens e das mulheres. Essa consideração é fun-
damental para a promoção da equidade na atenção a essa população, 
que deve ser considerada em suas diferenças por idade, condição so-
cioeconômica, étnico-racial, por local de moradia urbano ou rural, 
pela situação carcerária, pela deficiência física e/ou intelectual e pe-
las orientações sexuais e identidades de gênero não hegemônicas. A 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, portanto, 
além de evidenciar os principais fatores de morbimortalidade explicita 
o reconhecimento de determinantes sociais que resultam na vulnerabi-
lidade da população masculina aos agravos à saúde, considerando que 
representações sociais sobre a masculinidade vigente comprometem o 
acesso à atenção integral, bem como repercutem de modo crítico na 
vulnerabilidade dessa população a situações de violência e de risco para 
a saúde. (MS, 2009, p. 06).

Por todas estas diferenças o enfermeiro (a) precisa estar atento para re-
conhecer as dificuldades que os homens apresentam quando o assunto é a 
própria saúde. E assim poder oferecer atenção e cuidados de acordo com o que 
cada um apresenta, sem causar nenhum tipo de constrangimento.

Questão de número quatro: Quando há indicação de tratamento prolon-
gado com terapêutica medicamentosa os homens aderem com facilidade à 
prescrição. Está questão havia um campo de observação caso a resposta fosse 
sim.
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Gráfico: 04 –Terapia Medicamentosa 
Fonte: Pesquisa direta, 2012. 
 

A resposta foi 100% sim, que os homens aderem com facilidade ao tratamento 

prolongado com terapêutica medicamentosa. Resposta igual às duas enfermeiras das UBS. 

Complemento da resposta de número quatro, quanto ao sim da enfermeira da UBS Y. 

Ela diz que em alguns casos eles ficam com medo e faz tudo direitinho. 

Embora as enfermeiras das Unidades pesquisadas afirmem que os homens aderem 

com facilidade ao tratamento prolongado com terapêutica medicamentosa o Ministério da 

Saúde diz o seguinte: 

 
Tratamentos crônicos ou de longa duração têm, em geral, menor adesão, visto que os 
esquemas terapêuticos exigem um grande empenho do paciente que, em algumas 
circunstâncias, necessita modificar seus hábitos de vida para cumprir seu tratamento. Tal 
afirmação também é válida para ações de promoção e prevenção à saúde, que requerem, 
na maioria das vezes, mudanças comportamentais. (MS, 2009, p. 05). 

 
Por isso a importância de conhecer as diferenças socioculturais dos indivíduos, para 

poder orientar cada pessoa. Mostrar para a população masculina que ela pode confiar naquele 

profissional que lhe presta assistência. Cabe ao enfermeiro (a) saber a importância de não 

querer impor, mas, sim de expor de forma clara e respeitosa que ele está ali para ajudar 

expondo os riscos e as formas para evitar maiores agravos. 

Questão de número cinco: Aqui na Unidade há disponível material educativo 

fornecido pelo Ministério da Saúde, para a prevenção da Saúde do Homem? Se tiver, quais? 

Apenas uma enfermeira disse que não, a outra da UBS X respondeu que sim e que 

havia linha guia e cadernos da atenção básica.  

A Portaria 1944 (2009), diz que um dos princípios da Política Nacional de Atenção 

Integral a Saúde do Homem refere-se à universalidade incluindo a disponibilidade de 

insumos, equipamentos e materiais educativos para a população masculina. Estes materiais 
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Gráfico: 04 –Terapia Medicamentosa
Fonte: Pesquisa direta, 2012.

A resposta foi 100% sim, que os homens aderem com facilidade ao tra-
tamento prolongado com terapêutica medicamentosa. Resposta igual às duas 
enfermeiras das UBS.

Complemento da resposta de número quatro, quanto ao sim da enfer-
meira da UBS Y. Ela diz que em alguns casos eles ficam com medo e faz tudo 
direitinho.

Embora as enfermeiras das Unidades pesquisadas afirmem que os ho-
mens aderem com facilidade ao tratamento prolongado com terapêutica medi-
camentosa o Ministério da Saúde diz o seguinte:

Tratamentos crônicos ou de longa duração têm, em geral, menor ade-
são, visto que os esquemas terapêuticos exigem um grande empenho 
do paciente que, em algumas circunstâncias, necessita modificar seus 
hábitos de vida para cumprir seu tratamento. Tal afirmação também é 
válida para ações de promoção e prevenção à saúde, que requerem, na 
maioria das vezes, mudanças comportamentais. (MS, 2009, p. 05).

Por isso a importância de conhecer as diferenças socioculturais dos indi-
víduos, para poder orientar cada pessoa. Mostrar para a população masculina 
que ela pode confiar naquele profissional que lhe presta assistência. Cabe ao 
enfermeiro (a) saber a importância de não querer impor, mas, sim de expor 
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de forma clara e respeitosa que ele está ali para ajudar expondo os riscos e as 
formas para evitar maiores agravos.

Questão de número cinco: Aqui na Unidade há disponível material edu-
cativo fornecido pelo Ministério da Saúde, para a prevenção da Saúde do Ho-
mem? Se tiver, quais?

Apenas uma enfermeira disse que não, a outra da UBS X respondeu que 
sim e que havia linha guia e cadernos da atenção básica. 

A Portaria 1944 (2009), diz que um dos princípios da Política Nacional 
de Atenção Integral a Saúde do Homem refere-se à universalidade incluin-
do a disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos para 
a população masculina. Estes materiais deveriam estar disponíveis em todas 
as UBS servindo de instrumento de informação para a população masculina.

Questão de número seis: Quais atividades são realizadas voltadas para 
a Saúde do homem?

Ambas as enfermeiras responderam que faziam visitas domiciliares e a 
enfermeira da UBS Y relatou realizar a conscientização das esposas.

 De acordo com as respostas das enfermeiras é possível identificar que 
ainda não são realizadas atividades específicas para a população masculina, 
uma vez que as visitas domiciliares representam uma das obrigações do en-
fermeiro (a) das UBS, porém a resposta da enfermeira da UBS Y mostra que 
ela trabalha com as esposas, conscientizando-as, uma vez que as esposas bem 
informadas podem orientar os esposos sobre medidas preventivas e a buscar 
maiores informações com os profissionais de saúde. 

Questão de número sete: Em relação às consultas de rotina, você perce-
be diferença no número de pacientes entre o sexo masculino e feminino? Caso 
perceba a que você acredita que estaria relacionado?

 As duas enfermeiras relataram que a presença da mulher nas unidades 
é maior do que a dos homens. A enfermeira da UBS Y disse que as mulheres 
preocupam mais com a saúde, e a enfermeira da UBS X acredita que está re-
lacionado com a jornada de trabalho, cultura e baixo nível socioeconômico.
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 Um dos motivos para que a mulheres estejam mais presente nas Uni-
dades está relacionado ao fato de que elas se preocupam mais com a saúde e 
o homem em determinados momentos prefere não perder um dia de trabalho 
para consultar e por não querer deixar passar uma imagem de fragilidade.

Questão de número oito: Como você avalia o papel do Ministério da 
Saúde em relação às campanhas de conscientização sobre a Saúde do Homem?

A enfermeira da UBS Y relatou que tem melhorado bastante com infor-
mação no site do MS e através de curso pela Proficiência; e a outra da UBS X 
disse que tem papel primordial para que sejam desencadeadas campanhas para 
a saúde do homem, organizar para o município executar.

Ao contrário dos homens, as enfermeiras têm conhecimento sobre as 
campanhas desenvolvidas pelo MS para a Saúde do Homem, mas, ainda assim 
tem muito que melhorar, visto que no município ainda não tem nenhum incen-
tivo por parte do Ministério da Saúde para esta população específica. 

Questão de número nove: Você tem dificuldade em trabalhar com a po-
pulação masculina?

Ambas as enfermeiras responderam que sim, a enfermeira da UBS Y re-
latou que os homens têm vergonha, e que eles preferem conversar com o téc-
nico num cantinho,sobre os problemas e até mesmo para marcar as consultas 
médicas; e a outra enfermeira respondeu que o homempraticamente não busca 
prevenção igual à mulher, para cada dez consultas duas ou três são masculinas 
e que por isso era difícil, até mesmo pela jornada de trabalho deles.

De acordo com as respostas das enfermeiras a dificuldade está relacio-
nada à vergonha que eles têm da enfermeira e pelo fato de não estar presente 
na Unidade. Esses itens tornam difícil o trabalho do profissional porque tendo 
vergonha o homem não se expressa, e assim não tem como a enfermeira aju-
dar ou mesmo direcionar para um tratamento adequado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das doenças cardiovasculares serem um problema grave e ser 
uma das principais causas de mortes, e também geradora de incapacidades, 
constatou-se que as enfermeiras participantes da pesquisa ainda não realizam 
atividades específicas para a população masculina, apenas as visitas domici-
liares, que faz parte das obrigações cotidianas das UBS.

A maioria dos participantes da pesquisa relatou se sentir a vontade ao 
serem atendidos por um profissional do sexo feminino; no entanto, quando as 
enfermeiras foram questionadas se elas percebiam alguma sensação de des-
conforto ou indiferença por parte dos homens durante as consultas de enfer-
magem, apenas uma relatou que não, e a outra enfermeira da UBS Y relatou 
que sim, é possível perceber sensação de desconforto e indiferença por par-
te dos homens nas consultas de enfermagem, em qualquer tipo de assunto, 
principalmente quando há acometimento dos órgãos sexuais. Através dos 
questionamentos foi possível perceber que pouco mais da metade dos parti-
cipantes estão em dias com as consultas e exames de rotina, a frequência está 
a cada três meses e uma vez ao ano. E o restante dos participantes não de-
mostraram preocupação em realizar consultas e exames de rotina, procurando 
atendimento somente quando há manifestação de algum problema ou em caso 
de emergência. 

Além das consultas e exames de rotina os participantes também infor-
maram sobre a alimentação e quase todos possuíam uma alimentação adequa-
da. Outro ponto importante foi que dos dezenove participantes apenas cinco 
pessoas são fumantes. O cigarro representa um fator de risco significativo para 
as doenças cardiovasculares.

Em relação às dificuldades em trabalhar com a população masculina, 
ambas as enfermeiras relataram ter dificuldade com esta clientela, a dificul-
dade está relacionada com a ausência do homem nas UBS e com a vergonha 
que eles sentem, embora quando questionados se se sentiam a vontade ao ser 
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atendido por um profissional do sexo feminino a maioria dos participantes 
disse não ter qualquer tipo de constrangimento. 

De maneira geral o que foi observado neste trabalho é que falta incenti-
vo para a prevenção da saúde do homem, não só em relação às doenças cardio-
vasculares, mas também a vários tipos de problemas que acomete a população 
masculina. 
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ATUAÇÃO DA ENFERmAGEm NA EDUCAÇÃO Em SAÚDE: 
ENSINANDO LAVAGEm DAS mÃOS E HIGIENE CORPORAL 

PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA

Valéria Tavares dos Santos Ferreira1

∗

Resumo: Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada a leitura de 
vários livros, artigos, para verificar a necessidade da atuação da enfermagem 
como educador em saúde e como alvo desta atuação a pré-escola, com ênfa-
se na lavagem das mãos e higiene corporal , sendo essa uma das ações mais 
simples e menos dispendiosas para prevenir as infecções por contato.A pes-
quisa foi realizada com duas turmas da fase introdutória e suas respectivas 
professoras de um Centro Educacional da rede particular da cidade de João 
Pinheiro-MG. Este estudo utilizou à metodologia qualitativa e levantamento 
de dados e pesquisa participativa devida a aula prática e teórica com o tema 
Higiene Corporal e Lavagem das mãos e utilizou questionários abertos e fe-
chados que foram aplicados primeiramente aos pais e/ou responsáveis pelos 
alunos e após a aula teórica e prática para os professores. Após a analise dos 
resultados pode se constatar que a atuação do enfermeiro como educador em 
saúde fez a diferença na vida dos alunos que de acordo com os professores 
mudaram o seu comportamento quanto a sua higiene pessoal e começaram a 
executar a lavagem da mãos de forma correta, além de socializar o conheci-
mento adquirido no seu meio.

Palavras Chaves: Enfermeiro. Lavagem das Mãos. Criança. Educação em 
Saúde

Abstract:For the developmentof this researchwere readseveral books, articles, 
the needtoverifythe performanceof nursing as ahealth educatorand a targetof 
thisactionpre-school, with an emphasison hand washingandpersonal hygiene, 
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which is onesharesimpler and lesscostlyto preventinfectionby contact. The 
survey was conductedwith two groupsofintroductory phaseand theirteacher-
sanEducational Centerin privatecityofJoãoPinheiro, Minas Gerais. Thisstudy 
usedthequalitative methodologyanddata collection andparticipatory resear-
chdue totheoreticalandpractical classwith the themeBody HygieneandHand-
washingand usedopen and closedquestionnairesthatwere appliedprimarily 
toparents and/or guardians ofstudents, and after schooltheory and practicefor 
teachers. Afteranalysis of the resultscanbe seen that theperformance of nurse-
sas health educatorsmade a differencein the lives ofstudentsaccording totea-
cherschanged theirbehavior andtheir personal hygieneand began torunthe wa-
shing ofhandscorrectly, andsocializeknowledge acquiredin their environment.

Key words: Nurse. Handwashing. Child. Health Education

INTRODUÇÃO

O objetivo dessa pesquisa é avaliar a atuação da enfermagem na educa-
ção em saúde, enquanto instrumento para ensinar lavagem das mãos e higiene 
corporal para os alunos da pré-escola. A escolha do tema partiu da importância 
da promoção da saúde, e dentro deste contexto a lavagem das mãos e a higiene 
corporal uma das medidas mais simples e menos dispendiosas para prevenir a 
propagação das infecções relacionadas ao contato.

A pesquisa foi realizada em um Centro Educacional, escola da rede par-
ticular da cidade de João Pinheiro-MG, iniciou em Agosto de 2012 e finaliza-
da em Outubro de 2012, durante esse período foram realizadas aulas práticas 
com os alunos e aplicação de questionários aos pais e professores.

Dentro da área da saúde e no nosso cotidiano é extremamente impor-
tante a higienização das mãos na prevenção e controle das infecções. Nos 
últimos anos têm surgido algumas doenças em que a transmissão poderia ser 
evitada com a prática diária da lavagem das mãos, surgindo daí o meu interes-
se em pesquisar esse tema. Acreditando que a higienização das mãos deve ser 
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ensinada de forma correta desde cedo á população, tendo a pré-escola como 
público alvo para absorver esse conhecimento e levá-lo como prática na vida 
cotidiana.

 Minha identificação com esse tema se dá em relação ao papel de edu-
cador que todo enfermeiro pode e deve exercer, abordando os temas da saúde 
fora dos hospitais e afins, mas, nas salas de aula, nas comunidades, associa-
ções, trabalhando de forma acentuada a promoção de saúde.

A presente pesquisa foi realizada em um Centro de Educação Infantil 
da Cidade de João Pinheiro-MG, entendemos que esta pesquisa irá contribuir 
para o crescimento dessas crianças e na ampliação dos seus conceitos sobre 
os profissionais de saúde que trabalham não apenas com os doentes e para os 
doentes, mas para a saúde e para manter a saúde, e a ainda com os conceitos 
de higienização das mãos e higiene corporal que foram  ensinados, e que  irão 
acrescentar maior qualidade de vida para essas crianças e suas famílias. En-
tendemos que a relevância da pesquisa para a sociedade é mostrar a importân-
cia de trabalhar na escola e desde cedo conceitos sobre higiene e lavagem das 
mãos, e mostrar para as instituições e o governo a necessidade desse ensino 
ser realizado de forma conjunta e continua como a alfabetização e não como 
um trabalho ou matéria a parte do ensino regular, podendo assim a referida 
pesquisa identificar dados científicos que possam contribuir para um futuro 
projeto de promoção da saúde nas escolas.

A relevância acadêmica desse estudo assenta-se no princípio de chamar 
a atenção dos estudantes de enfermagem para essa nova área de atuação; mos-
trar a grande carência de enfermeiros mestres e que de fato trabalhem para ser 
bons professores desenvolva uma didática adequada para trabalhar a saúde em 
todos os conceitos e para todos os públicos e a importância dessa nova faceta 
de atuação do enfermeiro que é a educação em saúde. 

Uma educação ampliada inclui políticas públicas, ambientais apropria-
das e reorientação dos serviços de saúde para além dos tratamentos 
clínicos e curativos, assim propostas pedagógicas libertadoras com-
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prometidas com o desenvolvimento da solidariedade e da cidadania 
(SCHALL. STRUCHINER, 1999, p.55).

Segundo a citação acima, o fazer educação em saúde é mais do ensinar 
simples conceitos é ainda, ensinar para libertar, para que o individuo conheça 
para cuidar de sua saúde e dos outros, aguçando um senso de cidadania, de 
procura de desenvolvimento sustentável, saudável, pra si e para a sociedade 
em que vive. Para se fazer educação em saúde, se faz necessário aprofundar 
também no campo da pesquisa para aperfeiçoar as técnicas e as teorias.

“A finalidade da pesquisa em enfermagem é responder às questões ou 
solucionar os problemas de relevância para a profissão de enfermagem”[... ]
(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004, p.106).

De acordo as autoras contribuem ainda no campo da pesquisa em enfer-
magem, pois cabe ao enfermeiro pesquisar e solucionar problemas e questões 
em aberto que podem facilitar e melhorar a qualidade de serviço prestado para 
o seu cliente. 

A educação em saúde trabalhada em escolas e em especial com crianças 
lança também um desafio para nós profissionais de enfermagem, de reinventar 
nosso conhecimento para atingir esse público tão especial e ávido por co-
nhecimento, que após ter o mesmo absorvido passa a ser transmissor desse 
conhecimento para suas famílias e amigos, fazendo uma cadeia cíclica de co-
nhecimento e de informação.

Esses foram os questionamentos que nortearam essa pesquisa: existe 
atuação da enfermagem como educadores em saúde na escola em questão? As 
crianças vêm com o conhecimento completo e necessário sobre lavagem das 
mãos e higiene corporal de casa, das famílias? A lavagem das mãos e a higiene 
corporal vão ser aceitas e incorporadas no dia-a-dia das crianças? 

Os objetivos dessa pesquisa foram verificar a atuação e a aptidão do en-
fermeiro para educador em saúde, com ênfase ao lidar com crianças; demons-
trar conceitos importantes para as crianças sobre a importância da lavagem 
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das mãos e higiene corporal como ajuda na prevenção de doenças, de forma 
lúdica, simples e agradável, para que assimilem e coloquem em prática no seu 
dia-a-dia; inferir aos alunos a importância dos conceitos de higiene corporal 
e lavagem das mãos para que sintam a necessidade de repassá-los aos amigos 
e familiares, gerando assim uma cadeia cíclica de repasse de conhecimento e 
ganho de qualidade de vida para todos os envolvidos; identificar o conheci-
mento que cada criança traz consigo e analisar a interferência dos conheci-
mentos empíricos na adesão ao conhecimento científico; constatar esse campo 
em ampla expansão para a enfermagem que é atuação em educação em saúde, 
que compreende o trabalho de promoção da saúde, que visa educar para ter 
qualidade de vida e saúde e não somente recuperar a saúde; 

É muito valioso o trabalho de pesquisa, pois temos a oportunidade 
de colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos no decorrer de 
toda graduação, aliando teoria e pratica para testar hipóteses, tendo assim a 
oportunidade de se preparar e se adaptar para enfrentar o mercado de trabalho.

As hipóteses levantadas as seguintes: Não existe, atuação dos enfermei-
ros como educadores em saúde na escola pesquisada, mas pode-se ser inseri-
do, podendo ainda ser ampliada, através de projetos que coloquem a educação 
em saúde nas escolas desde a pré-escola.

As crianças trazem conhecimentos de casa, mas, são incompletos e al-
guns incorretos e os conhecimentos não são uniformes para toda a classe.

A lavagem das mãos e a higiene corporal serão aceitas pelos alunos e a 
maioria dos conceitos será assimilada ao dia-a-dia de cada um.

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi adotada a metodologia quali-
tativa de investigação e levantamento de dados e pesquisa participativa devido 
à aula teórica e pratica sobre a lavagem das mãos e higiene corporal.  A coleta 
de dados foi realizada por intermédio de questionários fechados para a família 
das crianças e a professora; tais questionários foram  aplicados em dois está-
gios, antes e depois da aula teórica e prática.  

A definição dos quesitos que foram investigados, dentro dos conheci-
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mentos específicos, aptidão e atuação dos enfermeiros, foram fundamentadas 
em pesquisas bibliográficas, com autores renomados.

2 ENFERmAGEm E A EDUCAÇÃO HISTORICAmENTE

2.1Enfermagem e Educação em Saúde

 Sobre qualquer área em que seja abordada, não podemos deixar de frisar 
sobre a história da enfermagem em que nos remete compreender seu significa-
do enquanto profissão e sua trajetória diante dos modelos de saúde. Passando 
desde o trabalho solidário, por vocação, higienista, biomédico e atualmente 
sanitarista. 

 Em meados do século XIX, ocorreram muitas reformas no reino bri-
tânico, tendo se distinguido como reformista da saúde Florence Nightingale, 
precursora da Enfermagem moderna (LIMA, 1994, p.19). 

 Antes de 1890, o exercício da Enfermagem no Brasil era praticamente 
com base na solidariedade humana, no misticismo, no senso comum e também 
nas crendices. O aspecto profissional surge a partir da prestação de cuidados 
à pessoa enferma nos domicílios, na sua maioria, por mães e escravos que lá 
trabalhavam (OGUISSO, 2005, p.102). 

 Entendemos como Enfermagem àquela atividade exercida por pessoas 
que passaram por um processo formal de aprendizado, com base em um ensi-
no sistematizado, regido por instituições acadêmicas e com currículo definido 
e estabelecido por um ato normativo, e que, ao término do curso, receberam 
um diploma e a titulação específica (OGUISSO, 2005, p.103). 

 Parte da história de Florence se repete no Brasil quando Anna Justina 
Nery, baiana, 52 anos, movida por sentimentos humanitários, decidiu prestar 
cuidados aos soldados brasileiros, nos quais se incluíam seu marido e filho, na 
Guerra do Paraguai (LIMA, 1994, p.18). 
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  A profissão de Enfermagem torna-se meritória, mais visível e valori-
zada, depois de superar tantos obstáculos e dificuldades, o que faz com que 
ela emirja como uma verdadeira profissão técnica, científica, humana, útil e 
necessária para a Promoção da Saúde e Prevenção de doenças na sociedade 
(OGUISSO, 2005). 

 O papel do enfermeiro no transcorrer da história da humanidade pas-
sou por fases distintas, e atualmente esta centrada em um modelo diferente 
daquele biologicista que caracterizou a maior parte da sua historia. A partir da 
Reforma Sanitária e com a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
a nova forma de pensar a profissão voltou-se para um modelo educativo, que 
visa a promoção e a manutenção de um estado de saúde e de vida. Estas mu-
danças vêm exigindo do enfermeiro qualificação e desenvolvimento de novas 
competências. E esta nova concepção no contexto sanitário requer mudanças 
na formação dos enfermeiros, o que obriga as escolas a repensarem currículos 
e práticas pedagógicas, privilegiando o desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades e atitudes que atendam a esta nova perspectiva profissionais vol-
tada para a promoção e educação em saúde.

 Gadotti (2001), por sua vez, afirma que, desde o surgimento do homem, 
a educação é a prática fundamental da espécie, distinguindo o modo de ser 
cultural dos homens do modo natural de existir dos demais seres. É a prática 
mais humana, considerando-se a profundidade e a amplitude de sua influên-
cia na existência dos homens. O autor acredita que a educação tem um papel 
importante no próprio processo de humanização do homem e transformação 
social, embora não considere que, sozinha, a educação possa transformar a 
sociedade. 

 Os processos educativos, assim como as técnicas educativas, que são 
instrumentos de ensino-aprendizagem baseiam-se em uma determinada con-
cepção de como conseguir que as pessoas aprendam e modifiquem sua prática.

 Nesse sentido, a educação para a saúde pode ser uma estratégia para 
promover a saúde das pessoas, bem como, mudanças de comportamentos. Nas 
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palavras de Gastaldo (1997, p.148) a educação em saúde “tem sido considera-
da uma prática positiva a ser integrada aos cuidados de saúde, pois veicula in-
formações e sugere alternativas para indivíduos, famílias ou grupos em termos 
de prevenção à doença e de promoção da saúde”. Estas ações de educação em 
saúde, por sua vez, são norteadas por concepções pedagógicas, que dependen-
do da escolha, vão promover impactos diferentes nas ações desenvolvidas. 

 Nas palavras de Gadotti (2001), ao pensar em educação, não se pode 
deixar de citar Paulo Freire, pois ele foi um dos primeiros educadores a rom-
per com os modelos, paradigmas e teorias tradicionais, elaborando um pensa-
mento pedagógico novo, ousado, crítico e radical.

 Freire defendeu a forma crítica de ensinar, em detrimento de uma sim-
ples transferência de conhecimento, bem como a forma crítica de aprender, 
isto é lendo e compreendendo o mundo. Nas palavras de Freire, a educação é 
libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, 
ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos, 
meros pacientes, à maneira da educação “bancária”, mas um ato cognoscen-
te. Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de 
ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos 
cognoscentes, educador, de um lado, educandos, de outro, a educação pro-
blematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição 
educador-educandos. Sem esta, não é possível a relação dialógica, indispensá-
vel à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto 
cognoscível (1978, p.78).

 Vê-se que a concepção de educação de Freire rejeita aquela que entende 
o processo educacional como mera transferência de conhecimentos, habilida-
des e destrezas. A educação, para ele, é um sistema baseado na participação. 
Para Gastaldo (1997) esse enfoque participativo respeita as idéias do grupo 
e dos indivíduos envolvidos nas atividades de educação também na área da 
saúde. Neste método, nada é imposto e se espera que a participação permeie 
todo o processo.
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 O mesmo autor defende que a educação em saúde, para ser bem suce-
dida precisa suscitar nas pessoas uma mudança de comportamento de forma 
espontânea e ao mesmo tempo consciente, sem sentimentos de opressão ou 
imposição. Ainda conforme o autor, “nos termos de Foucault, a estratégia su-
gerida pelas diretrizes diz respeito a desenvolver educação em saúde como 
um poder construtivo” (GASTALDO, 1997, p.153). Isto é, o indivíduo deve 
possuir vez e voz nas diretrizes construídas coletivamente.

 A Educação em saúde está sendo considerada já há algum tempo uma 
estratégia global para promover a saúde das pessoas, através de conhecimentos 
organizados; aprendizagens contínuas; hábitos de higiene; atitudes pessoais a 
respeito da saúde na sua tríplice função: física, psicológica e social. Assim, a 
educação em saúde faz parte da educação como um todo, com o objetivo levar 
a pessoa a uma crescente humanização com a finalidade de chegar a sua auto-
-educação através de toda sua vida (MOSQUERA & STOBÄUS, 1983).

 Resende (1996), afirma que, a educação em saúde é o processo mais 
eficiente para que se possa oferecer promoção em saúde, pois considera um 
instrumento básico que vincula informações e experiência sobre saúde.

 O processo de educação em saúde é definido também por Mendes; Via-
na (2000), como ação de promoção, proteção e recuperação, que concebe o 
homem como sujeito principal e responsável por sua realidade. Como tal as 
suas necessidades de saúde e bem estar são solucionadas a partir de uma ação 
consciente e participante, a qual se organiza como elemento específico de sua 
história, cultura e dinâmica própria.

 No entanto, se essas informações forem trabalhadas somente com um 
enfoque educativo tradicional, não sendo promovido o diálogo entre o saber 
popular e o saber científico, pode ocorrer o risco de não se tornarem um co-
nhecimento integrado que estimule a participação (MENDES; VIANA, 2000).

Porém é “(...) comum entre os profissionais de saúde a cultura de que 
não é preciso” aprender “a fazer educação em saúde, como se o saber 
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clínico e a formação acadêmica fossem suficientes para implementação 
dessa prática., na qual durante as atividades educativas é freqüente en-
contrarmos uma transposição para o grupo da prática clínica individual 
e prescritiva, tratando a população usuária de forma passiva, transmi-
tindo conhecimento técnico sobre as doenças e como cuidar da saúde, 
sem levar em conta o saber popular e as condições de vida dessa popu-
lação”. (VASCONSELOS, 1999, p.81).

 Dessa forma, a comunicação como expressão da educação voltada para 
a promoção da saúde, exige a produção de informações comunicantes capazes 
de evidenciar e construir elementos para que se concretizem relações de ade-
são as ações de promoção, produzindo mensagens voltadas para a construção 
de significados, nas quais indivíduos se reconheçam como parte da realidade 
em questão (PEDROSA, 2001).

 As modificações das políticas de educação em saúde passaram por mui-
tas transformações conceituais e paradigmáticas. Desde o conceito de saúde 
e educação até os paradigmas de cuidado e atenção em saúde. Vários auto-
res, pesquisadores, profissionais e acadêmicos contribuíram com suas obras 
e experiências para tal mudança, tanto que participaram e estão presentes na 
construção conceitual/prática de tais políticas.

 Uma das modificações mais importantes no novo modelo de educação 
em saúde é justamente a valorização do saber do outro, seja esse outro os 
usuários, a comunidade, os membros da equipe, quem quer que seja. Sair do 
invólucro do saber específico e sentar para conversar com os outros saberes é 
uma das propostas inovadoras da educação permanente em saúde.

 Para Smeke e Oliveira (2001, p.122) Nesses momentos de embate entre 
vertentes nos campos da saúde e da educação em saúde, a visão de sujeito so-
cial é menos determinada pelas circunstâncias: ainda não prevalece o questio-
namento radical do direito de ter saúde, mas se começa a relacioná-la com as 
condições de vida e com participação nos encaminhamentos dos problemas, 
considerando, entretanto, que a própria educação poderia resolvê-los.

Os espaços destinados para educação em saúde associavam a fé (religio-
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sidade) aos problemas de saúde em primeiro momento da mulher, habitação, 
transporte e educação. A essas propostas articula-se o movimento freiriano de 
educação de adultos para tratar o problema de vida das pessoas articulando um 
novo horizonte de conhecimentos. A inserção da religiosidade aos problemas 
de saúde é fortalecida pela luta por melhores condições de vida. Nos espaços 
universitários, ganham importância às práticas educativas e de pesquisa com 
o olhar crítico, participativo e politizador. Os profissionais da área da saúde 
organizam-se em um movimento social direcionado para reorientação das di-
retrizes de atenção à saúde buscando a revisão de suas próprias práticas. As 
práticas educativas buscavam uma flexibilização e uma ampliação opondo-se 
as práticas restritivas de higienistas (SMEKE e OLIVEIRA, 2001).

 Reconhecimento das práticas educativas dos profissionais de saúde e 
sua articulação com as necessidades da população na formulação das políticas 
sociais, rompendo com o distanciamento da educação em saúde dos movi-
mentos sociais organizados (SMEKE e OLIVEIRA, 2001).

 A modificação do olhar sobre a educação em saúde é resultante da maior 
participação popular e política que ocorria após o regime militar. A necessida-
de que os profissionais de saúde tinham em reformular suas práticas condicio-
nadas ao processo saúde-doença em consonância aos movimentos populares 
que reivindicavam maior qualidade de vida constituíram o movimento sanitá-
rio. Neste período surge a preocupação com a autonomia do sujeito responsá-
vel por transformações sociopolíticas de acordo com os seus interesses. 

 As práticas de educação popular e de pesquisa participante de Freire e 
de Brandão passam a ser obrigatórias, desta forma o movimento sanitário con-
quista a inscrição do “direito à saúde” reformulando o SUS, que tem no con-
trole social uma das suas principais diretrizes (SMEKE e OLIVEIRA, 2001).

 O ser humano sempre procurou manter a sua saúde e da sociedade atra-
vés de práticas que evoluíram e modificaram-se ao longo dos tempos. Repor-
tando-se a educação em saúde historicamente partimos de um cenário autori-
tário, sem participação do indivíduo, impositiva, com medidas preventivistas 
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compreendendo o indivíduo como um agente depositário sem conhecimentos 
e experiência de vida.

 Esta educação contribuiu para um cenário de valorização do conheci-
mento científico, emprego da tecnologia e a necessidade maior de consumo 
direcionando a sociedade para a medicalização. Este foi um cenário prevalen-
te por muitos anos e nos dias atuais ainda é exercido em algumas práticas de 
saúde por profissionais e indivíduos.

 Em situação oposta temos a coletividade lutando por melhores condi-
ções de vida, nesta conjuntura maior entende-se também, transporte, moradia, 
acesso aos serviços de saúde entre outros. É neste cenário que a educação em 
saúde adquire a perspectiva de transformadora e de incentivadora da criação 
de autonomia pelo indivíduo. Neste contexto a relação do individual com a ar-
ticulação social, política e econômica poderá ser resultante de maior qualidade 
de vida. É nesta esfera que ocorre a educação em saúde participativa, eman-
cipatória, com aprimoramento constante das práticas de saúde, com abertura 
de espaços dialógicos e principalmente que conta com experiência de vida 
individual e coletiva.

 A educação em saúde para promoção da saúde agrega “velhos e novos” 
princípios como orientadores de suas ações. “Velhos” é o que já está presente 
no saber/fazer das práticas da saúde pública, onde é enfatizado o ambiente, os 
hábitos, as crenças, as atitudes, e as práticas que objetivam o comportamento 
saudável. Os “novos” princípios são aqueles que consideram as intervenções 
sociais como elemento desencadeador da ação participativa de cada ator re-
presentante de diferentes cenários, neste a educação em saúde traduz em práti-
cas que objetivam a introjeção da vontade de mudar, de fazer algo, oferecendo 
novos sentidos para as experiências vividas (PEDROSA, 2006).

 A ação educativa é a ação esperada de cada cidadão que convive em 
sociedade de cunho democrático onde o mesmo adquire consciência de seu 
papel de sujeito social. Neste cenário ocorre de forma nítida a relação comu-
nicação, educação e promoção da saúde. No contexto brasileiro esta relação 
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é problemática considerando que a comunicação ocorre entre desiguais, na 
maioria as palavras e frases não adquirem sentido quando são lidas ou ouvidas 
tornando-se ruído para a maioria da população (PEDROSA, 2006).

 A educação em saúde como instrumento da promoção da saúde é um 
dos mais importantes meios de ligação entre as expectativas da coletividade 
por uma melhor qualidade de vida, mas também as expectativas dos gestores 
em oferecer programas de saúde mais eficientes.

2.2 Lavagem das mãos

A maioria dos profissionais que tratam sobre o tema lavagem das mãos 
reporta-se à figura do médico húngaro Ignaz Philip Semmelveis (1818-1865) 
em razão de sua descoberta sobre a redução de febre puerperal, resultado da 
adoção da lavagem das mãos com solução clorada antes dos procedimentos. 
Entretanto, apesar de retratar a origem da lavagem das mãos como medida de 
controle de infecção hospitalar, tratarei também sobre a importância da ação 
de medidas preventivas quanto à exposição do assunto com as crianças de 
uma escola particular na cidade de João Pinheiro-MG.

No século XIX, outros autores tiveram destaque e colaboraram com a 
redução de infecção hospitalar como Wendel Holmes (1809-1865) que des-
cobriu que a febre puerperal era causada por particular pútridas conduzidas 
através dos dedos dos examinadores. Semmelveis, após comprovar esse fato 
instituiu, então, a lavagem das mãos em 15 de maio de 1847, que ficou sendo 
considerado o dia nacional do controle de infecção hospitalar (FERNANDES, 
2000).

As ações de controle de infecção foram sendo intensificadas pela impor-
tante colaboração de Florence Nightingale (1820-1910), com a padronização 
de rotinas de higiene e controle do meio, e pela introdução da assepsia e anti-
-sepsia por Joseph Lister (1827-1912) (MARTINS. 1998).

Com a instituição das precauções padrão- precauções que devem ser 
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utilizadas para o cuidado a todos os pacientes, independente de seus diag-
nósticos, e inclui, além da lavagem das mãos, o uso de luvas, máscaras, etc. 
– (GARNER, 1996), a lavagem das mãos passou a ser considerada com maior 
ênfase.

Grande parte dos estudiosos em controle de infecção hospitalar, entre 
eles Fernandes e Fernandes (2000), e Hoefel e Konkewicz (2001), conside-
ram a lavagem das mãos como a principal medida preventiva e de controle de 
infecção hospitalar. Estima-se que 80% das infecções hospitalares estão rela-
cionadas com a falta e/ou inadequação da lavagem das mãos. Ela é a medida 
isolada mais importante para reduzir os riscos de transmissão de microorga-
nismos de uma pessoa para outra (infecção cruzada) ou de um sítio para ou-
tro em um mesmo paciente (MACHADO, COLARES e PIVA). Isso porque, 
conforme Yamaushi, Munhóz e Ferreira (2000), estudos mostram que a flora 
transitória da pele é a principal responsável pelas infecções cruzadas.

Segundo o Centro de Controle de Doenças (CDC) (2002), a higiene das 
mãos é o termo geral empregado a qualquer uma das formas de lavagem de 
mãos e fricção higiênica das mãos. E devemos considerar a lavagem de mãos 
como ato, independente de ser realizada com sabão anti-séptico ou comum. 

É através do contato que se transmitem, de forma mais comum, os 
micróbios através das mãos. A sua grande maioria é inofensiva para o homem, 
mas alguns deles podem provocar doenças, como por exemplo, constipações, 
gripes, diarreias. Lavar as mãos corretamente com água e sabão é a forma 
mais simples e eficaz de ajudar a reduzir a transmissão da infecção e proteger-
se a si e aos que o rodeiam. É de grande importância que as crianças saibam 
quais os benefícios e a importância da correta lavagem das mãos. Encorajá-
las a lavar as mãos na altura certa vai ajudar a garantir que esta prática se vai 
tornar um hábito ao longo da vida.

Sabendo da importância de orientarmos nossas crianças sobre a impor-
tância de lavar as mãos, agindo assim, evitamos a propagação de agentes pa-
tológicos que ocasionam várias doenças. 
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A boa lavagem das mãos é a primeira linha de defesa contra a propa-
gação de várias doenças, desde a mais simples, como o resfriado, a doenças 
mais graves, como Influenza, Meningite, Hepatite A, Bronquiolite e os mais 
variados tipos de diarréia infecciosa.

Os estudos mostram que, se o hábito de lavar as mãos das crianças de 
até cinco anos fosse seguido à risca, cerca de seis mil mortes poderiam ser 
evitadas por ano no Brasil, 23% delas causadas por diarréia. 

Embora as crianças nem sempre nos ouçam quando dizemos para que 
lavem as mãos, seja antes das refeições, ou antes, e após irem ao banheiro, ou 
ao chegarem da rua, é importante que sejamos persistentes, pois a lavagem das 
mãos é a melhor maneira de evitar que os germes se espalhem e que as nossas 
crianças fiquem doentes.

É também responsabilidade das escolas, proporcionarem aos alunos 
aulas sobre higiene num contexto geral, com foco específico na higienização 
das mãos, já que a escola é a segunda casa das nossas crianças, e os educadores 
são pessoas de referência em suas vidas. 

Devemos orientá-las a sempre lavar as mãos com água e sabão. Os lava-
tórios devem ser adequados ao desenvolvimento físico das crianças para que 
tenham independência, e sintam-se seguras. Dessa forma elas, reconhecem a 
importância de lavar as mãos como parte integrante do desenvolvimento físi-
co e na prevenção de doenças.
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 O questionário acima indica que 89,66% vinte e seis pais responderam 
que SIM, seus filhos lavam a mãos depois  de usar o banheiro  e 10,34%  três 
pais responderam que NÂO seus filhos não realizam a lavagem das mãos após 
usar o banheiro.

É recomendado lavar as mãos no mínimoem cinco ocasiões,antes e  
após ir ao banheiro, antes do café da manhã, almoço e jantar. Em uma 
rotina comum, isso representa lavar as mãos com sabão mais de cinco 
vezes ao dia,no entando no Brasil, a média de vezes as mães declaram 
que seus filhos lavam as mãos com sabão é de cinco vezes. (LIFE-
BUOY, 2010, p. 31).

 Apesar dos pais responderem que seus filhos lavam as mãos em todas 
as ocasiões, pesquisas mostram que essa lavagem deve ser  utiliada em no 
minino cinco momentos, sendo que banheiro utiliza se várias vezes por dia e 
as vezes a lavagem não´é realizada em todas.

 Durante a aula pratica e teorica as crianças demostraram não ter coneci-
mento sobre a lavagem antes de usar o banheiro.
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 O  gráfico 03 mostra que 93,10% vinte e sete pais e/ou responsáveis 
responderam SIM seu filho lava a mão antes das refeições e 6,90% dois pais 
responderam que Não seus filhos não realizam a lavagem das mãos antes das 
refeições.

A pesquisa Inteligência para mapear os hábitos de lavagem das mãos no 
Brasil, encomendada pela Lifebuoy mostra que a preocupação dos bra-
sileiros sobre a importância de lavar as mãos com sabonete antes das re-
feições, mas há uma relutância de fazer isso de fato, deixando claro que 
esse não é um hábito de higiene usual.(IBOPE, apud, Lifebuoy, 2010).

 Os gráfico mostra que a maioria dos entrevistados dizem lavar as mãos 
antes das refeições, mas, pesquisas mostram que todos entendem a necessi-
dade, mas, que a maioria não executa deixando claro não ser um hábito de 
higiene usual, como em outros momentos.
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 O gráfico 04 mostra que 89,66% vinte e seis crianças lavam as mãos 
com água e sabão e 10,34%  três crianças não utilizam água e sabão para rea-
lizar a lavagem.
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 “A lavagem das mãos com sabonete pode reduzir infecções diárreiacas 
em até 40%”.(OMS, UNICEF, apud, MS, 2012).

 “Mesmo que a maioria das pessoas nos mercados emergentes tenha sa-
bonete em casa, mais de 80% não o usam para lavar as mãos. Consequente-
mente as crianças são diariamente atacadas por patogênos em suas proprias 
casas. (Lifebuoy, 2011).

 Apesar da maioria dos pais relatar que seus filhos lavam as mãos com 
água e sabão, pesquisas anteriores mostram que apesar do conhecimento da 
importância dessa lavagem ser realizada com água e sabão a maioria das pes-
soas não a realiza, fazendo somente com água e sendo que a eficacia da redu-
cão das infecções só se dá com o uso conjunto de água e sabão, que propicia a 
remoção da sujidade e oleosidade da pele, onde se encontram os patogenos. 

GRÁFICO 05
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 O gráfico 04 mostra que 89,66% vinte e seis crianças lavam as mãos com água e sabão 

e 10,34%  três crianças não utilizam água e sabão para realizar a lavagem. 
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40%”.(OMS, UNICEF, apud, MS, 2012). 

 “Mesmo que a maioria das pessoas nos mercados emergentes tenha sabonete em casa, 

mais de 80% não o usam para lavar as mãos. Consequentemente as crianças são diariamente 

atacadas por patogênos em suas proprias casas. (Lifebuoy, 2011). 

 Apesar da maioria dos pais relatar que seus filhos lavam as mãos com água e sabão, 

pesquisas anteriores mostram que apesar do conhecimento da importância dessa lavagem ser 
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sendo que a eficacia da reducão das infecções só se dá com o uso conjunto de água e sabão, 

que propicia a remoção da sujidade e oleosidade da pele, onde se encontram os patogenos.  
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 GRÁFICO 05: Vocês entendem a importância da lavagem das mãos como método de prevenção de 
doenças? 

FONTE: Pesquisa Direta, 2012. 
 
 
 O gráfico 05 mostra que 100%, os vinte nove pais entendem a importância da lavagem  

das mãos como método de prevenção se doenças. 

 “Pode parecer banal, mas a simples lavagem das mãos ajuda o Brasil a 

economizar,anualmente US$12 bilhões. Este é o valor gasto todo ano no país com doenças 

causadas por vírus e bactérias”. (MS, 2012). 

 A pesquisa e o autor acima mostra que todos entendem a importância da lavagem das 

mãos como método de prevenção de doenças e mostra ainda que além de diminuir as doenças, 
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GRÁFICO 05: Vocês entendem a importância da lavagem das mãos como método 
de prevenção de doenças?

FONTE: Pesquisa Direta, 2012.

 O gráfico 05 mostra que 100%, os vinte nove pais entendem a importân-
cia da lavagem das mãos como método de prevenção se doenças.

 “Pode parecer banal, mas a simples lavagem das mãos ajuda o Brasil a 
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economizar,anualmente US$12 bilhões. Este é o valor gasto todo ano no país 
com doenças causadas por vírus e bactérias”. (MS, 2012).

 A pesquisa e o autor acima mostra que todos entendem a importância da 
lavagem das mãos como método de prevenção de doenças e mostra ainda que 
além de diminuir as doenças, economiza ao Brasil um valor exorbitante que é 
gasto com doenças causadas por vírus e bactérias, mostrando a importância da 
lavagem das mãos.

GRÁFICO 6
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Gráfico 06: Você acha importante que a lavagem das mãos e a higiene corporal deve ser trabalhda com as 
crianças na escola desde as séries iniciais. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2012 
 
 
 O gráfico 06 indica que 100%  dos vinte e nove pais acham importante que a lavagem 

das mãos e a higiene corporal deve ser trabalhada com as crianças na escola desde as séries 

iniciais. 

  
A educação em saúde pode contribuir de maneira significativa para a qualidade de vida 
de uma população, principalmente das crianças, que são mais vulneráveis e estão mais 
expostas a situações que podem lhe trazer riscos. Porém, a educação na infância é mais 
eficiente quando tem envolvimento com atividades lúdicas. (ARAÚJO, 2012,p.22) 
 
(...) a escola vem sendo, recorrentemente, chamada a oferecer sua poderosa colaboração 
para o sucesso de campanhas que visam ao combate de endemias e epidemias, como 
também para a difusão de meios de prevenção e preservação da saúde. (ROCHA, 2003, 
p.40) 

 
 

 Os autores mostram claramente a importância da educação em saúde ser realizada nas 

escolas, por ser a escola um aliado  na conscientização das crianças em vários temas e ainda 

por ser um local onde as crianças passam grande parte do seu tempo, sendo aliada no combate 

as epidemias. 

 

 3.1 Aula Teórica e Prática  
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Gráfico 06: Você acha importante que a lavagem das mãos e a higiene corporal deve 
ser trabalhda com as crianças na escola desde as séries iniciais.

Fonte: Pesquisa Direta, 2012

 O gráfico 06 indica que 100%  dos vinte e nove pais acham importante 
que a lavagem das mãos e a higiene corporal deve ser trabalhada com as crian-
ças na escola desde as séries iniciais.

 
A educação em saúde pode contribuir de maneira significativa para a 
qualidade de vida de uma população, principalmente das crianças, que 
são mais vulneráveis e estão mais expostas a situações que podem lhe 
trazer riscos. Porém, a educação na infância é mais eficiente quando 
tem envolvimento com atividades lúdicas. (ARAÚJO, 2012,p.22)

(...) a escola vem sendo, recorrentemente, chamada a oferecer sua po-
derosa colaboração para o sucesso de campanhas que visam ao combate 
de endemias e epidemias, como também para a difusão de meios de 
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prevenção e preservação da saúde. (ROCHA, 2003, p.40)

 Os autores mostram claramente a importância da educação em saúde 
ser realizada nas escolas, por ser a escola um aliado  na conscientização das 
crianças em vários temas e ainda por ser um local onde as crianças passam 
grande parte do seu tempo, sendo aliada no combate as epidemias.

 3.1 Aula Teórica e Prática 

 Após a aplicação do Questionário para os pais realizei uma aula teórica 
e prática sobre Higiene Corporal e Lavagem das mãos. A aula foi aplicada 
para duas turmas da fase introdutória com o total de 29 alunos, foi realizada no 
pátio do Centro Educacional e foi realizada no tempo estimado de uma hora e 
vinte minutos, sendo quarenta minutos a aula teórica e quarenta minutos a aula 
pratica sobre lavagem das mãos.

 Para melhor ilustrar as técnicas de lavagem das mãos foi utilizado o data 
show para atrair  a atenção das crianças.

Os slides foram montados com desenhos para ilustrar e com linguagem 
simples para a fácil identificação das crianças que já são alfabetizadas e pude-
ram acompanhar a leitura.

 A participação das crianças foi intença apresentando suas dúvidas e 
mostraram que não conheciam e não realizavam a lavagem das mãos de forma 
correta.

 Todos os slides apresentavam um desenho para chamar a atenção das 
crianças, tudo de forma muito lúdica e descontraída, sempre levando de forma 
simples e objetiva os conhecimentos para que elas possam cuidar de sua higie-
ne.

 Além de realizar o passo a passo da técnica da lavagem da mãos ainda 
expus nos slides para que os alunos pudessem visualizar melhor e acompanhar 
cada técnica.
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 Durante a aula prática e teórica pude identificar as dúvidas e responder 
aos questionamentos das crianças e verificar que havia muitas duvidas e que a 
maioria não realiza a lavagem ada mãos nas horas indicadas

3.2 Verificando os resultados da Aula Teórica e Prática

 Após a aula Teórica e Prática aguardamos duas semanas para que os 
professores pudessem observar se houve mudança no comportamento das 
crianças, sobre as questões de lavagem das mãos e higiene corporal, os profes-
sores questionaram os pais sobre como as crianças agiram em suas casa após 
a aula e observaram dentro de sala de aula e responderam a um questionário 
com perguntas  abertas e fechadas e os resultados estãoa seguir:

O questionário foi aplicado para duas professora graduadas em pedago-
gia que lecionam nas duas turmas da fase introdutória onde realizei o trabalho.

GRÁFICO 7

134 
 

 
Gráfico 7: As crianças trazem de casa conhecimento suficiente sobre lavagem das mãos e   higiene 
corpora? 
Fonte: Pesquisa Direta, 2012. 
 
 

 De a cordo com o gráfico indica que 100% dos professores pesquisados acreditam que 

as crianças não trazem conhecimento suficiente de casa sobre lavagem das mãos e higiene 

corporal. 

 “Para o infectologista Mauro Asato, o hábito de lavar as mãos deve começar a ser 

ensinado em casa. Na escola, entretanto, é preciso que haja um reforço sobre a importância de 

uma boa higiene.” (PORTAL BRASIL, 2011, p.01) 

 De acordo com o infectologista Mauro Asato citado na reportagem do M.S. online é 

necessário o ensino da lavagem das mãos nas escolas, isso mostra que o conhecimento só 

dentro das familias nas suas casas é errônio ou incompleto. 
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Gráfico 7: As crianças trazem de casa conhecimento suficiente sobre lavagem das 
mãos e   higiene corpora?

Fonte: Pesquisa Direta, 2012.
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 De a cordo com o gráfico indica que 100% dos professores pesquisados 
acreditam que as crianças não trazem conhecimento suficiente de casa sobre 
lavagem das mãos e higiene corporal.

 “Para o infectologista Mauro Asato, o hábito de lavar as mãos deve 
começar a ser ensinado em casa. Na escola, entretanto, é preciso que haja um 
reforço sobre a importância de uma boa higiene.” (PORTAL BRASIL, 2011, 
p.01)

 De acordo com o infectologista Mauro Asato citado na reportagem do 
M.S. online é necessário o ensino da lavagem das mãos nas escolas, isso mos-
tra que o conhecimento só dentro das familias nas suas casas é errônio ou 
incompleto.

GRÁFICO 08
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corpora? 
Fonte: Pesquisa Direta, 2012. 
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 Gráfico 8: As crianças a forma correta de lavar as mãos?
Fonte: Pesquisa Direta, 2012.

 O gráfico 08 mostram que para 100% dos professores as crianças não 
sabem a forma correta de lavar as mãos.

O hábito de lavar as mãos não é comum a todas as famílias ainda. E eles 
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(crianças e adolescentes) não têm noção de que podem evitar muitas 
doenças, afirma. O hábito de lavar as mãos deve começar a ser ensinado 
em casa. Às escolas, cabe reforçar a importância da boa higiene. (BE-
LARMINO, apud, GIRA online, 2012, p.01).

 A pesquisa mostra que as crianças não sabiam lavar as mãos de forma 
correta, e isso se confirma de acordo com Belarmino se dá porque o hábito de 
lavar as mãos ainda não é hábito comum as todas as famílias.

GRÁFICO 9
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 Gráfico 8: As crianças a forma correta de lavar as mãos? 
Fonte: Pesquisa Direta, 2012. 
 

 
 O gráfico 08 mostram que para 100% dos professores as crianças não sabem a forma 

correta de lavar as mãos. 

 

O hábito de lavar as mãos não é comum a todas as famílias ainda. E eles (crianças e 
adolescentes) não têm noção de que podem evitar muitas doenças, afirma. O hábito de 
lavar as mãos deve começar a ser ensinado em casa. Às escolas, cabe reforçar a 
importância da boa higiene. (BELARMINO, apud, GIRA online, 2012, p.01). 

 
 A pesquisa mostra que as crianças não sabiam lavar as mãos de forma correta, e isso 

se confirma de acordo com Belarmino se dá porque o hábito de lavar as mãos ainda não é 

hábito comum as todas as famílias. 
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Gráfico 09: Houve mudança de comportamento das crianças em relação a lavagem das mãos e higiene 
corporal após a aula teórica\prática? 
Fonte: Pesquisa Direta, 2012. 
 
 

 
 O  gráfico 09 demostra que 100% dos professores perceberam a mudança de 

comportamento das crianças em relação a lavagem das mãos e higiene corporal após a aula 

teórica/prática. 

 

A quem endereçar a educação? Ao adulto ou á criança?”, não parecia pairar nenhuma 
dúvida de que “só a criança é realmente educável (idem, p. 19) e de que, neste sentido, 
todo esforço educativo deveria privilegiar a infância, reservando-se, para a idade adulta, a 
instrução, vista como possibilidade de reforçar alguns hábitos. (ROCHA, 2003, p.43). 
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Gráfico 09: Houve mudança de comportamento das crianças em relação a lavagem 
das mãos e higiene corporal após a aula teórica\prática?

Fonte: Pesquisa Direta, 2012.

 O  gráfico 09 demostra que 100% dos professores perceberam a mudan-
ça de comportamento das crianças em relação a lavagem das mãos e higiene 
corporal após a aula teórica/prática.

A quem endereçar a educação? Ao adulto ou á criança?”, não pare-
cia pairar nenhuma dúvida de que “só a criança é realmente educável 
(idem, p. 19) e de que, neste sentido, todo esforço educativo deveria pri-
vilegiar a infância, reservando-se, para a idade adulta, a instrução, vista 
como possibilidade de reforçar alguns hábitos. (ROCHA, 2003, p.43).

 Houve mudança sim no comportamento das crianças em relação a lava-
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gem das mãos e higiene corporal, por ser a crianças um ser aberto a educação e 
a mudanças, sendo que todo conhecimento passado de forma lúdica e simples 
é adquirido e colocado em prática.

GRÁFICO 10
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 Gráfico 10: As crianças estão realizando a técnica da lavagem das mãos corretamente depois da aula 
teórica/prática sobre a lavagem das mãos e higiene corporal? 
 Fonte: Pesquisa Direta, 2012. 

 
 
 No gráfico 10  podemos identificar que para 100% dos professores entrevistados após 

a aula teórica/prática as crianças passaram a realizar a técnica da lavagem das mãos 

corretamente. 

 O questionário aberto foi bem recebido pelas professas, que expressaram a felicidade 

deste projeto ter sido realizado na instituição e da mudança de comportamento das crianças 

após a aula teórica/prática, tanto na escola como em casa com os pais. 

 Acredito que seja uma parte muito importante do tabalho as perguntas abertas para os 

professores, pois, são eles que lidam todos os dias com as crianças e tem plena visão das 

mudanças que nosso trabalho pode ou não ter sobre as crianças, é um ponto de vista muito 

importatne para que possamos melhorar ou acrescentar algo no trabalho. 
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 A educação em enfermagem deve oferecer caminhos que visem a construção do saber 

e que possibilitem a formação de pessoas criticas, criativas, e preparadas para atuarem de 

forma efetiva nas diferentes comunidades, pautando-se na busca de soluções efetivas para os 
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Gráfico 10: As crianças estão realizando a técnica da lavagem das mãos 
corretamente depois da aula teórica/prática sobre a lavagem das mãos e higiene 

corporal?
Fonte: Pesquisa Direta, 2012.

 No gráfico 10  podemos identificar que para 100% dos professores en-
trevistados após a aula teórica/prática as crianças passaram a realizar a técnica 
da lavagem das mãos corretamente.

 O questionário aberto foi bem recebido pelas professas, que expressa-
ram a felicidade deste projeto ter sido realizado na instituição e da mudança de 
comportamento das crianças após a aula teórica/prática, tanto na escola como 
em casa com os pais.

 Acredito que seja uma parte muito importante do tabalho as perguntas 
abertas para os professores, pois, são eles que lidam todos os dias com as 
crianças e tem plena visão das mudanças que nosso trabalho pode ou não ter 
sobre as crianças, é um ponto de vista muito importatne para que possamos 
melhorar ou acrescentar algo no trabalho.
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Questão 1.
 A educação em enfermagem deve oferecer caminhos que visem a cons-

trução do saber e que possibilitem a formação de pessoas criticas, criativas, 
e preparadas para atuarem de forma efetiva nas diferentes comunidades, pau-
tando-se na busca de soluções efetivas para os problemas de saúde da popu-
lação. Como você avaliaria a presença efetiva de um enfermeiro no ambiente 
escolar?

“Em relação a presença efetiva de um enfermeiro no ambiente escolar, 
caracterizaria como um meio de prevenção e organização no ambiente. 
Seria mais um grande avanço para a educação no Brasil, abrangendo 
além do desenvolvimento qualidade de vida”.
(Participante 01).

“A presença efetiva no ambiente escolar infantil é bem vinda para fazer 
um trabalho extra-curricular enfatizando a importância da hgiene e 
da prevenção de diversas doenças comuns no nosso meio como Gripe, 
Diarréias e Dengue”.(Participante 02)

Questão 02
 Hoje as ações educativas em saúde constituem-se em um dos instru-

mentos utilizados pela enfermagem, num contexto abrangente tanto no pro-
cesso de trabalho individual e coletivo, cuja preocupação vai do corpo indivi-
dual ao controle da doença entendida como fenômeno coletivo: tomando por 
base esse principio e sobre o enfoque pedágogico, como as crianças tendem a 
reagir com “um professor enfermeiro” ensinando-as sobre principios básicos 
de profilaxia?

“A reação das crianças foi surpreendente, acredito que antes da visita 
nenhuma sabia a maneira exata de como lavar as mãos. Hoje noto a 
preocupação e o enorme interesse delas diante da questão”.
(Participante 01)

“A receptividade é ótima, criança gosta de abordagens novas,mas, o 
professor enfermeiro deve carregar um pouco de pedagogia, deve ter 
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conhecimento didáticos e saber alcançar a linguagem da criança. Se 
não houver este entendimento o trabalho não tem resultados positivos.
A nossa experiência foi ótima as crianças tiveram uma enorem mu-
dança de comportamente após a aula da enfermeira que possui muita 
didática” (Participante 02)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A pesquisa mostra que apesar do Ministério da Saúde falar tanto em 
Educação e Promoção em Saúde, não existe atuação do Enfermeiro na referi-
da escola, mas, os responsáveis e professores da reverida instituição acreditam 
na necessidade desse trabalho, pois trabalham o tema, mas de forma desfoca-
da, dando maior ênfase quando surgi epidemias como no caso da H1N1.

 O levantamento do conhecimento que as crianças trazem de casa de 
acordo com os pais são completos, mas, a aula prática e teórica e os questio-
nários respondidos pelos professores mostratam que não é completo, mas, os 
pais têm receio de responder os questionários.

 Durante a aula teórica e prática, conversamos muito com as crianças a 
respeito do que entendiam por higiene corporal e lavagem das mãos, o que 
sabiam, o que tinham dúvida, o que realizavam ou não em casa, e durante esse 
contato direto foi possível perceber que existia muitas dúvidas e que o co-
nhecimento das crianças não era equivalente ao mencionado pelos pais. E no 
decorrer dos dias após a aula teórica e prática em visitas posteriores ao Centro 
Educacional em conversas com os professores, com as crianças e com alguns 
pais foi possível constatar a mudança de comportamento nas crianças tanto no 
Centro Educacional como em casa e foi possivel perceber também que alguns 
pais não quiserem mostrar que o filho possuia um conhecimento sem ter, mas, 
que eles mesmo tinham duvidas e pensavam fazer o correto e só o perceberam 
quando os filhos demostraram em casa o que aprenderam.

 Toda teória e pratica ensinada aos alunos foi aceita de forma muito agra-
dável por todas as crianças e pelos professores e foi incorporada em casa de 
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acordo com relato de pais e em sala de aula de acordo com as professoras 
que relataram a ênfase dos alunos em realizar de forma correta a lavagem das 
mãos.

 Ao final desse trabalho foi possivel perceber a carência desse tipo de 
trabalho de Educação e Promoção da Saúde nas escolas e o grande interesse 
das crianças em aprender e repassar o conhecimento para familiares e amigos 
o que tornou o trabalho mais agradavel e gratificante, trabalhar com crianças é 
um desafio, mas, como profisisonais da saúde e que exercemos sempre papel 
de formador de opinião e lidamos com todas as faixa etárias, sexos, credos e 
perfil social temos estar sempre readaptando nosso jeito de falar e agir para 
atingir a todos da mesma forma.
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DIÁSTASE DO mÚSCULO RETO ABDOmINAL
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Resumo: Dentre outras alterações que acometem o corpo da mulher no pe-
ríodo pós-parto, destacamos a diástase do músculo reto abdominal, quadro 
para o qual a Fisioterapia dermato-funcional tem oferecido procedimentos que 
resultam em aceleração na redução desta alteração com o objetivo de melhora 
no aspecto estético, funcional e emocional. Um desses procedimentos seria 
a estimulação elétrica neuromuscular (NMES), que consiste na aplicação de 
corrente elétrica para eliciar uma contração muscular e tem sido, ao lado da 
cinesioterapia, um dos recursos mais amplamente utilizados na clínica fisio-
terapêutica para se produzir fortalecimento e hipertrofia muscular. De acordo 
com a literatura, a base para o uso de correntes de media frequência (corren-
te russa) no fortalecimento muscular residiria no fato de que mais unidades 
motoras poderiam ser recrutadas pela eletroestimulação neuromuscular no 
fortalecimento dos músculos esqueléticos. A estimulação elétrica funcional 
(FES) pode ser entendida também como uma forma de eletroterapia capaz de 
gerar contração muscular, pois vários estudos demonstraram sua efetividade. 
O objetivo do presente trabalho é destacar a lacuna de conhecimento existente 
na literatura científica no que diz respeito à utilização da estimulação elétrica 
neuromuscular de baixa frequência (FES) também nos quadros de tratamento 
da diástase abdominal apresentada por mulheres no período puerperal. Esse 
trabalho procurou abordar novos modelos de tratamento para a diástase abdo-
minal através de uma revisão bibliográfica. Conclui-se com o presente estudo 
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que, apesar de todas as evidências científicas explicitando a utilização da ele-
troestimulação neuromuscular para ganho de força e redução da flacidez mus-
cular, haveria uma lacuna de conhecimento no que se refere à utilização desse 
procedimento na musculatura abdominal de puérperas apresentando diástase.

Palavras Chaves: Fortalecimento Muscular. Eletroestimulação. Diástase.

Abstract: Among others alterations in the woman’s body in posparturition, 
we enphasize the diastasis of the rectum abdominal muscle; situation that 
skiny-funcional physicaltherapy has offered procedure resulting reduction 
aceleration of that alteration, looking forward to improve esthetical, functio-
nal and emotional aspects. One of those procedures would be the neuromuscle 
electricalstimulation the use of electrical current to eject a muscular contrac-
tion. It has been besides the kinesiotherapy, one of the widely used resources 
in physicaltherapeutic clinic producing streigh and hipertrofy muscle. Acor-
ding to the literature, the base for the use of medium frequence current in 
the muscular streigh would be that more motricits units could be recruted for 
neuromuscle electricalstimulation in streigh of skeletonies muscles. The func-
tional electricalstimulation can also be understood as a kid of electricaltherapy 
able to produce muscular contraction as several studing showed its efficiency. 
The goal of this paper is enphasize the skowledge’s gap in cientific literatura 
about using of low-frequence neuromuscle electricalstimulation also in the 
abdominal diastasi case showed by women in the posparturition fase. The 
paper brought news models of attendance for abdominal diastasi through the 
bibliografy review. Although all cientifics evidences expliciting neuromuscle 
electricalstimulation’s use to improve and reduce the muscular, this paper stu-
dies a sknowledge’s gap about this procedure uses in pospaturitier’s abdomi-
nal musculature showing diastasi.

Keywords: Muscle Streigth. Electricalstimulation. Diastasis.
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1 Introdução

A gestação é um fenômeno fisiológico que acarreta uma série de modifi-
cações no organismo materno com a finalidade de garantir o crescimento fetal, 
proteger o organismo materno e, ainda, possibilitar a recuperação da puérpera 
e a nutrição do recém nascido (ZUCCO; VAILAT, 2005, p. 5). Dentre essas 
modificações, ocorre a diástase do reto abdominal, que é definida como o afas-
tamento dos ventres do músculo em questão devido ao aumento do volume 
abdominal fisiológico de forma que haja uma melhor acomodação do feto em 
formação. 

As mulheres cujas gestações exigiram prolongada inatividade ou, ainda, 
aquelas que habitualmente tendem ao sedentarismo, possuem mais probabili-
dade de verificar que seus músculos abdominais estão extremamente fracos. 
Por estes e outros fatores, é muito importante para a correta função mecânica 
da parede abdominal, que a diástase seja eliminada (POLDEN; MANTLE, 
2002, p. 442).

Ainda que não seja uma característica exclusiva dessa população, é vista 
com freqüência entre as mulheres grávidas, uma vez que qualquer separação 
maior que dois centímetros é considerada significativa e nem sempre se re-
solve espontaneamente após o nascimento, podendo persistir por um período 
de até seis semanas pós-parto (BOISSONNAU; BLASCHAK, 1998, p. 746).

A fisioterapia dermato-funcional tem buscado tratamento no sentido de 
uma aceleração na redução da diástase abdominal com o objetivo de melhorar 
o aspecto estético, funcional e emocional que esta alteração acarreta. Uma 
dessas formas que vem sendo utilizada com grande frequência para se alcan-
çar este objetivo é a estimulação elétrica da musculatura abdominal na tentati-
va de maximizar o recrutamento das fibras musculares, propiciando, assim, o 
fortalecimento do músculo e redução da diástase.

Nas últimas décadas, a estimulação elétrica neuromuscular tem sido 
usada em larga escala no fortalecimento de músculos inervados com base nos 
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trabalhos do cientista russo Yakov Kotz, que usou estimulação elétrica de mé-
dia frequência para ganhos de força muscular. As dúvidas que envolvem o 
uso desta corrente concentram-se, sobretudo, na capacidade de produzir níveis 
de contração que induzam o fortalecimento muscular. (BRASILEIRO et al. 
,2004, p. 224) 

Na década de 1970, alguns trabalhos foram publicados, dando conta de 
que uma corrente interrompida de média frequência (2500 Hz) foi utilizada 
para promover maior ganho de força muscular que aquela obtida por meio da 
contração muscular voluntária. Esta forma de corrente foi denominada cor-
rente russa e sua técnica terapêutica foi chamada de estimulação russa (BOR-
GES; MARCHI; EVANGELISTA, 2006, p. 63).

Borges e Valentin (2002, p. 4) realizaram um estudo de caso com o ob-
jetivo de proporcionar a diminuição do tempo de recuperação da musculatura 
abdominal e diástase em três puérperas de 18, 22 e 30 anos, utilizando para 
isto a corrente russa, demonstrando resultados favoráveis que justificam a uti-
lização da eletroestimulação neuromuscular na terapêutica puerperal, uma vez 
que, com a utilização dessa corrente, houve redução da diástase abdominal 
num tempo menor que o fisiológico.

Verificamos que existe um consenso no que diz respeito à utilização tan-
to do FES quanto da corrente russa para fortalecimento muscular. No entanto, 
não verificamos especificidade do uso do FES para o tratamento da diástase 
abdominal pós-parto. 

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é destacar a lacuna de co-
nhecimento existente na literatura científica disponível atualmente no que diz 
respeito à utilização da estimulação elétrica neuromuscular de baixa frequên-
cia (FES) no tratamento da diástase abdominal apresentada por mulheres no 
período puerperal. 
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2 materiais e métodos

Foram analisados um total de 18 referências bibliográficas, sendo es-
tas seis livros e doze artigos científicos que abordam formas de utilização da 
estimulação elétrica neuromuscular de forma a buscar algum referencial que 
nos contemplasse com informações do uso do FES no tratamento da diástase 
abdominal em puérperas.

Para esta revisão de literatura foram consultadas as bases de dados Pub-
Med/Medline, publicações de revista científica nacional e livros relacionados 
com o assunto proposto. Buscamos os termos “electricalstimulation”, “diasta-
sis abdominis” e “muscle streigth”, bem como “eletroestimulação”, “diástase 
abdominal” e “fortalecimento muscular” como palavras-chave. Priorizamos 
artigos e livros publicados em anos compreendidos entre 1998 a 2006 que 
apresentam dados referentes ao assunto em questão.

3 Resultados

A partir das referências analisadas, não foram encontradas publicações 
que tenham feito referência ao tratamento da diástase abdominal com a utili-
zação do FES em mulheres puérperas.

Em adendo, o presente estudo sugere o tratamento da diástase abdomi-
nal com a utilização da FES para uma melhor performance da musculatura 
abdominal, além de destacar este tipo de estimulação elétrica como mais um 
recurso, dentre muitos utilizados, para o tratamento da desordem em questão. 

Cabe ressaltar que novos estudos cientificamente controlados se fazem 
necessários para uma adequada avaliação dos efeitos do FES em puérperas 
com diástase abdominal. 
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4 Discussão

Logo após o nascimento do bebê, o corpo da nova mãe começa o seu 
período de recuperação e sua volta ao quadro de normalidade. Entretanto, a 
normalidade após o nascimento de um primeiro bebê não será idêntica ao es-
tado pré-gravidez (POLDEN; MANTLE, 2002, p. 442).

Dentre outras alterações que acometem o corpo da mulher no período 
pós-parto, destacamos a diástase do músculo reto abdominal, que é uma alte-
ração fisiológica que ocorrerá nesta musculatura para uma melhor acomoda-
ção do feto em formação e que trará, no período pós-parto, uma insatisfação 
à mãe no que diz respeito ao aspecto estético/funcional de sua região abdomi-
nal, a qual aparenta flacidez, fraqueza e apresenta um espaço entre os ventres 
musculares.

Os músculos abdominais formam um apoio elástico de “quatro vias de 
estiramento” para o conteúdo abdominal. São elas: o reto abdominal, o trans-
verso do abdômen, oblíquo interno e oblíquo externo. Superficialmente, os 
retos abdominais têm como funções flexionar a coluna, assim como dar apoio 
a ela, sustentar a massa visceral e auxiliar na expiração forçada, dentre outros 
aspectos. O útero gravídico em crescimento não apenas estira os músculos 
abdominais como, devido à frouxidão da linha alba e dos retos abdominais 
separados, deixam um espaço de mais ou menos 1 a3 centímetros entre os 
dois ventres musculares no final da gestação, ao qual se denomina diástase. 
(BORGES; VALENTIN, 2002, p. 2)

O fortalecimento muscular é um procedimento muito utilizado em fisio-
terapia, tendo como objetivo a melhora não só funcional das unidades moto-
ras, mas também no sentido de possibilitar um melhor aspecto estético dentro 
dos padrões de beleza adotados no país.

A estimulação elétrica neuromuscular (NMES) é a aplicação de corrente 
elétrica para eliciar uma contração muscular e tem sido, ao lado da cinesiote-
rapia, um dos recursos mais amplamente utilizados na clínica fisioterapêutica 
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para se produzir fortalecimento e hipertrofia muscular.
Segundo Sivini e Lucena (1999) realizaram um estudo realizado com 

doze indivíduos saudáveis do sexo feminino – subdivididos em quatro grupos, 
sendo um de controle e três experimentais – com o objetivo de estabelecer 
um paralelo entre os resultados obtidos a partir da realização da estimulação 
elétrica associada ao exercício físico, bem como o exercício físico isolado. 
Os autores concluíram que a estimulação elétrica constitui um método eficaz 
no fortalecimento muscular tanto em pacientes saudáveis como em pacientes 
no pós-operatório e que os grupos eletroestimulados apresentaram melhores 
resultados do que o grupo de exercícios. 

Na década de 1970, alguns trabalhos foram publicados dando conta de 
que uma corrente interrompida de média frequência (2500Hz) foi utilizada 
e promoveu maior ganho de força muscular e que aquela obtida através da 
contração muscular voluntária (BORGES, F. S. 2006, p. 70). A corrente foi 
descrita como uma corrente portadora de media frequência (2500Hz) interca-
lada com períodos de 10ms sem fluxo de corrente, produzindo 50 disparos por 
segundo (KITCHEN, S. 2003, p. 348).

A faixa de frequência compreendida entre 1.000 e 100.000Hz é denomi-
nada média frequência. Esses termos são utilizados e definidos similarmente 
na literatura e têm sido considerados apropriados para descrever a estimula-
ção elétrica que é usada para treinamento de força. Cabe ressaltar, os bons 
resultados de fortalecimento têm ocorrido tanto para baixa quanto para média 
frequência (GUIRRO; GUIRRO, 2004, p. 560).

De acordo com Kotz as bases para o uso de correntes de alta freqüência 
no fortalecimento muscular residiriam no fato de que mais unidades motoras 
poderiam ser recrutadas pela eletroestimulação neuromuscular no fortaleci-
mento dos músculos esqueléticos (BRASILEIRO et al.,2004, p. 229).

Corroborando com as perspectivas do presente estudo, Borges et al. 
(2006, p. 70), em um estudo avaliando as diferentes formas de utilização da 
estimulação russa, confirmam que o trabalho de “reeducação muscular” nor-
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malmente está indicado diante de uma inibição muscular pós-cirúrgica ou le-
são. A atrofia dos contatos sinápticos que permanecem sem uso por longos 
períodos de tempo é teorizado como uma fonte dessa “alienação sensorio-
motora”. A adição da estimulação elétrica do nervo motor fornece um uso 
artificial das sinapses inativas e ajuda a restabelecer um maior equilíbrio do 
sistema normal quando a informação sensorial ascendente for reintegrada aos 
padrões de controle de movimento.

Ainda dentro desta perspectiva, Hoogland (2003, p. 253) confirmou 
a importância da estimulação elétrica no ganho de força muscular quando 
definiu alguns benefícios extras como a ativação de 30% a 40% a mais das 
unidades motoras com a corrente elétrica de média frequência nos exercícios 
comuns e nos tratamentos convencionais, além de conduzir um aumento de 
força em curto prazo.

Zucco e Vailat (2001, p. 5) destacaram que a corrente russa não deve ser 
usada durante a gravidez, pois acredita-se que pode causar contração uterina 
e, com isso, antecipar o parto. Essa limitação não funciona como contraindica-
ção à utilização da estimulação russa em puérperas que apresentam a diástase 
abdominal pós-parto, mesmo porque este tipo de recurso é muito utilizado na 
busca de uma melhora estética e funcional, com a redução da diástase e perí-
metro abdominal dentro de um prazo menor que o fisiológico. 

Analisando estes dados referentes à estimulação russa, verificamos que, 
sem dúvida, esta é uma técnica que pode e deve ser usada quando o objetivo 
do terapeuta é melhorar a força, trofismo e reduzir a flacidez da musculatura 
esquelética, inclusive da musculatura abdominal no período pós-parto com o 
intuito de acelerar a redução da diástase quando comparado ao tempo neces-
sário para a redução fisiológica, como foi confirmado por Borges e Valentin 
(2002, p.06)

A estimulação elétrica neuromuscular é definida como um procedimento 
clínico ou experimental em que são usados choques elétricos para gerar arti-
ficialmente potenciais de ação axonais e reproduzir uma contração muscular 
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(LOPES, 2005, p. 181).
A estimulação elétrica neuromuscular (EENM), também conhecida por 

estimulação elétrica funcional (FES), é uma forma de eletroterapia capaz de 
gerar contração muscular; este tipo de eletroestimulação é particularmente útil 
nas áreas de reabilitação ortopédica e neuromuscular, pois vários estudos de-
monstraram sua efetividade (DE VAHL, 1992, p. 220).

Com a EENM, determina-se que a modulação do nervo motor alfa – e 
não o neurônio – seja despolarizado, como no caso do movimento ativo. Esta 
forma artificial de despolarização torna possível, em teoria, ativar todas as 
unidades motoras simultaneamente e, comparando-se o treinamento com a 
EENM, os efeitos podem ser positivos, visto que a articulação pode ser esta-
bilizada e o trabalho de força pode ser realizado isoladamente, mesmo em um 
período recente pós-cirúrgico (EVANGELISTA et al., 2003, p. 53).

Popovic et. al. (2003, p. 450), em um estudo clínico, duplo-cego, rando-
mizado e com uma casuística de 41 pessoas, avaliaram os efeitos da eletrote-
rapia funcional na musculatura do braço de pacientes com hemiplegia aguda 
e verificaram que houve uma melhora significativa tanto na força muscular 
quanto na habilidade para as atividades de vida diária. Além disto, sugeriram a 
eletroestimulação como um instrumento extraordinário para ganhos elevados 
na função muscular. 

Seo etl al.(2004, p. 882), em um estudo também randomizado, com-
pararam os efeitos do cone vaginal e do FES-biofeedback no tratamento da 
incontinência urinária e concluíram que, apesar do cone vaginal ser mais con-
fortável, usual e trazer resultados significativos com relação à melhoria da 
qualidade de vida das pacientes estudadas, o FES-biofeedback demonstrou 
melhores resultados na contratilidade da musculatura do assoalho pélvico 
quando comparado ao cone vaginal.

Comparando a eficácia no tratamento da incontinência urinária utilizan-
do-se exercícios para a musculatura do assoalho pélvico e o FES-Biofeedback 
em um grupo de sessenta mulheres, Sung et. al. (2000, p. 305) concluíram que 
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o FES-Biofeedback é capaz de proporcionar aumento significativo da pressão 
máxima de contração do músculo pélvico e uma diminuição da severidade da 
incontinência, bem como o desconforto urinário, quando comparado ao grupo 
que realizou intenso exercício dessa musculatura. 

Em outro estudo randomizado com uma amostra de 46 pacientes com 
insuficiência cardíaca crônica, traçando-se um paralelo entre a estimulação 
elétrica de baixa frequência nos músculos dos membros inferiores e a bici-
cleta ergométrica, Harris et al.(2003, p. 873) concluíram que o FES utilizado 
nos membros inferiores é eficaz na melhoria da capacidade funcional e pode 
ser oferecida como alternativa e/ou tratamento complementar ao treinamento 
convencional, além de ressaltar que este recurso terapêutico é benéfico prin-
cipalmente num período em que o paciente ainda não recuperou a capacidade 
funcional suficiente para exercitar-se convencionalmente.

A grande vantagem de se utilizar a EENM em pacientes com debilidades 
em determinados grupos musculares, como ocorre com o reto abdominal no 
período pós-parto, parece ser a possibilidade de se aplicar um recurso que irá 
auxiliar o terapeuta com seus objetivos (ganho de força, redução da flacidez 
muscular e satisfação estética) de uma forma confortável à paciente, sem a ne-
cessidade de movimentos com grandes amplitudes, nem contração de outros 
grupos musculares. Isso, às vezes, não é interessante, sobretudo em puérperas 
que passaram por cesariana e, ainda se encontram com a incisão cirúrgica em 
cicatrização. A partir do momento em que a paciente se sente mais segura com 
relação à contração ativa e ativa resistida da musculatura abdominal, seria 
importante a adaptação da cinesioterapia em associação à EENM.

Em acréscimo, um estudo realizado por Brasileiro et al. (2004, p. 225) 
concluiu que, para o fortalecimento de músculos em regiões que passaram 
por cirurgias recentes, a EENM deve ser usada, preferencialmente, nas fases 
iniciais do período pós-operatório, quando ainda há uma inibição no recruta-
mento neuromuscular, dor ao movimento e receio do indivíduo.

Portanto, como demonstrado nos estudos acima citados, o FES é um ins-
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trumento terapêutico muito utilizado no tratamento das debilidades da muscu-
latura esquelética, podendo assim, ser um indicativo de que podemos utilizar 
este recurso fisioterapêutico também no tratamento da diástase abdominal em 
mulheres no período pós-parto. Isso se dá em função de o objetivo do tera-
peuta ser o ganho de força e diminuição da flacidez e diástase da musculatura 
abdominal, principalmente em um período no qual a paciente não se encontra 
suficientemente confortável para a implementação de um tratamento por meio 
de exercícios convencionais. 

5 Conclusão

Concluímos que, apesar de todas as evidências científicas explicitando a 
utilização da eletroestimulação neuromuscular para ganho de força e redução 
da flacidez muscular, existe uma lacuna de conhecimento no que diz respeito 
à utilização da estimulação elétrica funcional de baixa frequência na muscula-
tura abdominal de puérperas apresentando diástase.

Entretanto, os resultados favoráveis acerca do uso da EENM justificam 
o uso deste recurso terapêutico, tanto com a corrente russa quanto com a ele-
troestimulação funcional (FES), quando o objetivo é a melhora na força, tro-
fismo e funcionalidade muscular, com consecutiva melhora no aspecto estéti-
co, não só da musculatura envolvida na presença de diástase abdominal como 
em outros trabalhos de reabilitação.
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ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA REABILITAÇÃO DE 
ENTORSE DE TORNOZELO POR INVERSÃO, GRAU II: UmA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Vânea Fidelis do Nascimento Gonçalves5

*

Resumo: O tornozelo é uma articulação que permite movimentação em ape-
nas um sentido (flexão e extensão), uma vez que o restante dos movimentos 
ocorre nas articulações do pé. Sua estabilização depende das estruturas ósseas, 
musculares e ligamentares. Quando ocorrem movimentos anormais no torno-
zelo, essas estruturas são solicitadas além de suas capacidades, podendo ocor-
rer as lesões, principalmente nos ligamentos. O presente trabalho, por meio de 
uma pesquisa bibliográfica, revisa a anatomia e biomecânica do tornozelo e 
procura descrever e caracterizar um protocolo de tratamento durante o proces-
so de reabilitação de entorse de tornozelo pelo mecanismo de inversão, grau 
II, uma lesão muito comum relacionada ao esporte que, se não tratada correta-
mente, poderá ocorrer recidivas, levando à lesões mais graves. 

Palavras Chaves: Tornozelo. Entorse. Inversão. Lesão Ligamentar. Fisiote-
rapia.

Abstract: The ankle is an articulation that permits movement in just one way 
(flexion and extension). The other movements occur on the foot’s articula-
tion. Its stabilization depends on the structure of the bones, muscular and a 
band of connective tissue. When abnormal movements occur on the ankle, 
these structures are solicited above its capacity occurring lesion on the band of 
connective tissue. This present work based in a search bibliographic, review 
the anatomy and biomechanic of the ankle describing treatment during the 
rehabilitation process of ankle’s sprain through reversal mechanism, level II, 
because. It’s common lesion related to the sports and if it doesn’t have a cor-
rect treatment it can cause serious lesions.

* Fisioterapeuta e professora na Faculdade Patos de Minas – FPM. E-mail: vaneafidelis@yahoo.
com.br.
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Keywords: Ankle. Sprain. Reversal. Band of connective tissue. Lesion. Phy-
siotherapy.

1 Introdução 

Uma das partes do corpo mais frequentemente lesada é a articulação do 
tornozelo, sendo a entorse por inversão a lesão mais comum nessa articulação. 
Embora seja relativamente comum em pessoas de todas as idades, esta ocorre 
predominantemente em atletas durante a prática de esportes (BONFIM et al, 
2002; HAMILL, 1999; ARNHEIM e PRENTICE, 2002). 

Em estudos realizados por LUCIANO (2002), a lesão mais encontrada 
no pé e tornozelo foi a entorse, que acomente principalmente o complexo li-
gamentar lateral, com maior incidência no grau II.

COHEN e ABDALLA (2003) também relatam que essas lesões a cada 
dia assumem maior importância na prática médica em virtude de sua alta in-
cidência, da incapacidade imediata e tardia, bem como pelos custos social e 
econômico que as lesões produzem como decorrência dos afastamentos tem-
porários dos atletas.

A presente pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica que tem como 
fontes teóricas livros, periódicos e revistas científicas específicas da área, tais 
como Scielo e revistas científicas específicas da área.

O trabalho aborda a anatomia e biomecânica do tornozelo, além dos 
recursos e medidas que o fisioterapeuta dispõe para o tratamento/reabilitação 
de tal lesão esportiva, tendo como objetivo ressaltar a importância da atuação 
do fisioterapeuta na reabilitação de atletas que sofreram entorses de tornozelo 
por inversão caracterizada em grau II, mostrando a atuação deste profissional 
em cada fase do tratamento. 
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2 Estrutura Anatômica 

A articulação talocrural, ou do tornozelo, constitui a articulação proxi-
mal do pé. O complexo tornozelo-pé possui estruturas anatômicas muito com-
plexas constituídas por 26 ossos irregulares moldados, 30 articulações sino-
viais, mais de 100 ligamentos e 30 músculos agindo no segmento (HAMILL, 
1999). É uma articulação do tipo gínglimo, uma articulação em dobradiça. As 
estruturas ósseas que entram na sua formação são a extremidade distal da tíbia 
e seu maléolo, e o maléolo da fíbula, que, juntos, formam um encaixe para a 
recepção da superfície proximal convexa do talo e suas facetas medial e lateral 
(GRAY, 1988). A tíbia e a fíbula formam respectivamente um tipo de alicate, 
ou pinça óssea, com os seus maléolos medial e lateral (a assim chamada “for-
quilha dos maléolos”) e essa pinça óssea segura a tróclea do talo (WEINECK, 
1990). Segundo Hamill (1999) os maléolos tibial e fibular formam um soquete 
profundo para a tróclea do talo. 

A articulação tíbio-talar, formada pela tíbia e a fíbula, está firmemente 
conectada por uma membrana interóssea inferiormente e superiormente. Esta 
membrana também é conhecida como sindesmose. Movendo-se distalmente 
em relação à articulação talocrural encontra-se a articulação subtalar, ou talo-
calcânea, que consiste na articulação entre o tálus e o calcâneo, denominado 
de retropé. Os principais movimentos representados nesta articulação são a 
inversão e eversão. Assim como outra articulação sinovial, o tornozelo possui 
uma cápsula articular que recobre a articulação com intuito de proteção e me-
lhor agregação de vários componentes da articulação. Esta cápsula está inti-
mamente ligada a vários ligamentos e os dois principais grupos de ligamentos 
podem ser separadamente classificados em mediais e laterais (MOREIRA e 
RUSSO, 2003). 

Do lado medial da articulação, o principal ligamento é o deltóide, ou 
ligamento colateral medial, que consiste em quatro ligamentos separados: 
os ligamentos tibionavicular, tibiocalcâneo, tibiotalar posterior e o ligamen-
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to tibiotalar anterior, que estabilizam o tornozelo, impedindo o movimento 
anormal de eversão. Na face lateral, a articulação talocrural é sustentada pelo 
ligamento talofibular anterior, que fornece estabilidade contra inversão exces-
siva do tálus; pelo ligamento talofibular posterior, que resiste à dorsiflexão do 
tornozelo, adução (inclinação), rotação medial e translação medial do tálus; e 
o ligamento calcaneofibular, que fornece estabilidade contra inversão máxima 
nas articulações do tornozelo e subtalar (MAGEE, 2002). 

Segundo GRAY (1988), o ligamento talofibular anterior, o menor dos 
três ligamentos laterais, dirige-se anterior e medialmente da margem anterior 
do maléolo fibular para o talo, anteriormente à sua faceta articular lateral. O 
ligamento calcaneofibular, o mais longo dos três, é um cordão estreito e ar-
redondado que corre do ápice do maléolo fibular para um tubérculo na face 
lateral do calcâneo. O ligamento talofibular posterior, o mais robusto e mais 
profundamente situado, corre quase horizontalmente da depressão na parte 
medial e posterior do maléolo fibular para um tubérculo proeminente, na face 
posterior do talo.

3 Biomecânica 

Quanto à biomecânica, Lehmkuhl e Smith (1989) afirmam que o estu-
do dos movimentos das articulações do pé é complicado pela nomenclatura 
designada para descrever os movimentos dessa estrutura como um todo. O 
movimento normal do pé ao nível do tornozelo é a extensão (ou dorsiflexão) 
de 20 graus, em regra, e a flexão propriamente dita (ou plantiflexão) de 30 a 
50 graus. Esse é um movimento complexo, que se realiza simultaneamente 
em vários planos, envolvendo as articulações talocrural e subtalar ao mesmo 
tempo. Em posição neutra, o eixo da articulação talocrural passa pelo maléolo 
tibial, pelo corpo do talo e logo abaixo do maléolo fibular, sendo, portanto, 
inclinado nos planos frontal, sagital e axial, já que o maléolo fibular é poste-
rior em relação ao tibial e mais distal. Assim, a dorsiflexão, além de levantar o 
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pé, também o abduz, e a plantiflexão, antes de baixar o pé também o aduz. Na 
dorsiflexão, o talus faz uma translação antero-posterior sob a tíbia e, ao mes-
mo tempo, roda externamente, enquanto na plantiflexão faz uma translação 
póstero-anterior e roda internamente. Na articulação subtalar, o calcâneo des-
liza ligeiramente para o posterior, prona na dorsiflexão, desliza para anterior 
e supina na plantiflexão. Na sindesmose tibiofibular distal, a dorsiflexão pro-
duz um movimento de rotação lateral, translação póstero lateral e um mínimo 
movimento de ascensão da fíbula devido à maior largura anterior do talo e à 
abdução inerente à dorsiflexão (HEBERT et al, 2003).

O tornozelo fica estável quando forças são absorvidas pelo membro ao 
parar e girar, ou em muitos outros movimentos diferentes do membro inferior. 
Contudo, se qualquer uma das estruturas anatômicas de suporte ao redor da ar-
ticulação do tornozelo é lesada, esta poderá tornar-se uma articulação bastante 
instável (HAMILL e KNUTZEN, 1999). É o que acontece com essa articula-
ção quando os ligamentos são lesados devido à aplicação de forças anormais 
durante a prática desportiva.

4 Lesão dos Ligamentos Laterais do Tornozelo

O ligamento é uma faixa de tecido rígido, relativamente inelástico, que 
liga um osso a outro. É formado por tecido conectivo denso, disposto em fei-
xes paralelos de colágeno compostos por fileiras de fibroblastos. Sua função 
primária é tripla: proporcionar estabilidade a uma articulação, controlar a po-
sição de um osso em relação a outro durante o movimento articular normal e 
fornecer informação proprioceptiva, ou o senso posicional articular, das termi-
nações nervosas livres ou dos mecanorreceptores localizados nos ligamentos 
(PRENTICE, 2002). A propriocepção é um mecanismo componente do “feed-
back” sensorial aferente. O comprometimento do mecanismo de propriocep-
ção resulta do comprometimento da estabilização articular, que pode contri-
buir para a distensão excessiva da cápsula e ligamentos e, potencialmente, 
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para continuação da lesão (SILVESTRE e LIMA, 2002). Segundo MOREIRA 
e RUSSO (2003), os principais proprioceptores são: os Fusos Musculares, os 
Órgãos Tendinosos de Golgi (OTG) e Corpúsculos de Paccini.

Se estresses forem aplicados a uma articulação que fornece o movimen-
to além de seus limites ou planos de movimento normais, é provável que ocor-
ra lesão ao ligamento. 

A comissão de Consumo de Produtos e Segurança dos EUA, pesquisan-
do a freqüência de atendimentos médicos por lesões esportivas num período 
de um ano, concluiu que, dentre os problemas do pé e tornozelo em atletas, as 
entorses e estiramentos são identificados como o tipo mais comum de lesão no 
tornozelo, ocorrendo seis vezes mais que todas as outras lesões combinadas de 
tornozelo. Afirma ainda que tal lesão, entre todos os esportes, ocorre mais no 
basquetebol (GOULD, 1993). 

Segundo ANDREWS (2000), de acordo com a magnitude, a lesão pode 
ser classificada em lesão leve (primeiro grau), moderada (segundo grau) ou 
grave (terceiro grau): 

•	 lesões de primeiro grau: em geral acomete apenas o ligamento talo-
fibular anterior (TFA). Produz incapacidade funcional mínima. Há pre-
sença de dor e tumefação variável e ligeira. 
•	 lesões de segundo grau: caracterizam-se por rotura parcial de fibras 
ligamentares. Em geral, acometem os ligamentos TFA e calcaneofibular 
(CF). Apresentam sinais inflamatórios exuberantes com dor, tumefação 
e equimose. Há incapacidade moderada, com dificuldade da marcha 
com apoio no calcanhar e nos artelhos. 
•	 lesões de terceiro grau: significam rotura total dos ligamentos, acome-
tendo TFA, CF e, possivelmente, talofibular posterior (TFP). Os sinais 
inflamatórios são intensos, com tumefação, dor e incongruência articu-
lar. Há incapacidade funcional, perda da ADM e incapacidade completa 
de sustar o peso, sendo necessário a intervenção cirúrgica local.
Como já mencionado, a parte lateral da articulação do tornozelo é mais 
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susceptível à lesão, sendo responsável por 85% de todas as entorses de tor-
nozelo (HAMILL e KNUTZEN, 1999). HOPPENFELD (2003, p. 226) rela-
ta que o esforço excessivo de inversão é o principal causador das lesões do 
tornozelo por duas razões: “(1) o maléolo medial é mais curto que o lateral, 
assim sendo o talo pode ser mais forçado a inverter do que a everter; e (2) os 
ligamentos da face lateral da articulação são separados além de não serem tão 
resistentes quanto o ligamento deltóide da face medial”. 

Para ARNHEIM e PRENTICE (2002), a gravidade das entroses do tor-
nozelo lateral também é classificada de conformidade com os graus. Uma en-
torse Grau I envolve habitualmente o ligamento talofibular anterior; a entorse 
Grau II envolve os ligamentos talofibular anterior e calcaneofibular; a Grau 
III envolve os ligamentos talofibular anterior, calcaneofibular e talofibular 
posterior. 

Para chegar-se a um diagnóstico e determinar qual foi o grau de lesão é 
necessário realizar uma inspeção precisa, obter um histórico detalhado, reali-
zar um exame físico minucioso, com a palpação à ponta de dedo para detecção 
de pontos dolorosos, avaliação do mecanismo do trauma, do momento em que 
começou o edema, bem como a capacidade funcional logo após o acidente 
e no momento do exame. As manobras que testam a estabilidade ligamentar 
também devem ser aplicadas (HEBERT, 2003; CIPRIANO, 1999). Antes de 
efetuar certos procedimentos especiais de teste, deve-se determinar se estes 
serão prejudiciais à condição de apresentação do paciente e ter excluído as 
possibilidades de lesões ósseas (MOREIRA e RUSSO, 2003). 

ALVES e SANTOS (2000) referem as seguintes manobras para teste 
dos ligamentos colaterais laterais: 

Teste de gaveta anterior: o objetivo é detectar se houve lesão do liga-
mento talofibular anterior. O paciente se posiciona em decúbito dorsal, 
estabiliza-se o tornozelo com uma das mãos e com a mão oposta exerce-
-se uma pressão de empurrar posteriormente a tíbia em relação ao talus. 
O teste é positivo quando há excesso de movimento, dor e crepitação.
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Teste de gaveta posterior: o objetivo é detectar lesão do ligamento ta-
lofibular posterior. Nesse caso, ao contrário do teste de gaveta anterior, 
a tíbia é tracionada anteriormente em relação ao tálus. Sendo positivo, o 
teste traz a mesma sintomatologia do teste anterior. 
Tilt Talar: o objetivo é detectar lesão do ligamento calcâneo-fibular. O 
paciente posiciona-se em decúbito dorsal, em extensão dos quadris e 
joelhos com tornozelo em neutro e pendente. O terapeuta posiciona uma 
das mãos em forma de concha sobre o calcâneo do indivíduo e a outra 
nos maléolos, fazendo a estabilização; em seguida realiza o movimento 
de inversão com a mão que está sobre o calcâneo, sendo positivo quando 
há excesso de movimento, dor e crepitação. 

Após ter diagnosticado o grau de lesão, segue-se o processo reabilita-
cional, no qual o objetivo é capacitar a pessoa lesionada a retornar ao nível 
funcional que apresentava antes da lesão no período mais breve possível, res-
peitando as características intrínsecas da lesão (LIANZA, 2001). 

5 Processo de Reabilitação na Entorse de Tornozelo Grau II

O processo reabilitacional visa proporcionar estabilidade dinâmica a 
uma articulação potencialmente instável. Durante a fase aguda de imobiliza-
ção, deve ser enfatizado o controle dos sintomas e a manutenção do condicio-
namento geral e da continuidade neuromuscular (ANDREWS, 2000).

5.1 Fase aguda

Segundo Prentice (2002), os principais objetivos durante primeira fase 
da reabilitação do tornozelo consiste em reduzir o edema, o sangramento e a 
dor pós-lesão, além de proteger os ligamentos. O tratamento na fase inicial 
inclui compressão, gelo, elevação, repouso e proteção aos ligamentos. 
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Compressão: uma bandagem elástica deve ser aplicada de forma firme e ho-
mogênea de distal para proximal. Recomenda-se também que a bandagem 
elástica esteja úmida, a fim de facilitar a passagem do frio.
Gelo: o gelo deve ser inicialmente utilizado com compressão, pois o uso do 
gelo isolado não é tão eficaz quanto o gelo associado à compressão. O uso 
inicial do gelo baseia-se na constrição do fluxo sanguíneo superficial, para 
evitar a hemorragia, e na redução da resposta hipóxica à lesão por meio da 
diminuição do metabolismo celular. Sua aplicação deve ser por, no mínimo, 
20 minutos (não ultrapassando 30 minutos) a cada 4 horas.
Elevação: a elevação permite que a gravidade atue em conjunto com o siste-
ma linfático – e não contra ele – e diminua a pressão hidrostática, de forma a 
ajudar o retorno venoso e linfático pela força de gravidade. O atleta deve ser 
estimulado a manter a posição elevada, sempre que possível, nas primeiras 24 
a 48 horas após a lesão.
Repouso: o repouso – antes de incorporação de técnicas agressivas de exercí-
cios – é importante para que o processo inflamatório realize sua tarefa. Con-
tudo, os exercícios contra-laterais podem ser realizados para obter efeitos de 
transferência cruzada sobre os músculos do lado envolvido. Os exercícios iso-
métricos também podem ser realizados logo no início. 
Proteção: várias órteses disponíveis no mercado atingem esse objetivo; além 
disso, exercem pressão para auxiliar no controle do edema. Foi comparada a 
eficácia de uma série de órteses e ataduras comerciais para o tornozelo na limi-
tação da eversão e da inversão. Todos esses sistemas de apoio reduziram sig-
nificativamente a inversão e a eversão imediatamente após a aplicação inicial. 

KISNER e COLBY (1998) também adotam o manejo conservador na 
fase aguda de tratamento. As torções grau I e II (leve e moderado) não devem 
provocar instabilidade intensa do tornozelo e são tratadas conservadoramente. 
O tornozelo é geralmente imobilizado com splint em posição neutra ou leve 
dorsiflexão e eversão, e uma tala posterior para preservar a flexibilidade do 
tendão de Aquiles. 
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Enquanto os sintomas são agudos, deve-se diminuir a sobrecarga da sus-
tentação de peso usando muletas, mantendo uma sustentação parcial. A pro-
gressão do estado de sustentação de peso do atleta depende dos sintomas e do 
processo de cicatrização. Deve ser enfatizada a manutenção de uma marcha 
normal tornozelo-para-artelhos, e que essa sustentação não provoque sinto-
mas dolorosos. Segundo PRENTICE (2002), essa sustentação parcial de peso 
irá ajudar a controlar várias complicações da fase de recuperação: a atrofia 
muscular, as perdas proprioceptivas e a estase sanguínea são reduzidas, além 
de inibir a contratura dos tendões. Por essas razões, a deambulação precoce, 
ainda que apenas com uma leve descarga do peso, é essencial. 

A mobilização leve também é permitida nessa fase, pois permite o re-
torno mais rápido da função sem qualquer aumento da dor, dos sintomas resi-
duais ou da taxa de novas lesões. Os exercícios isométricos deverão ser inicia-
dos para minimizar ou retardar a atrofia, e melhorar a circulação (ANDREWS 
2000).

5.2 Fase subaguda

Na fase subaguda do tratamento, à medida que os sintomas agudos di-
minuem, ainda é importante manter a proteção ao ligamento comprometido 
com um splint durante o apoio; isso dará estabilidade a estruturas articulares, 
ao mesmo tempo que permitirá o estímulo da sustentação de peso para o feed-
back proprioceptivo e cicatrização apropriada. Nesse estágio, os ligamentos 
em fase de cicatrização merecem uma maior atenção, podendo ser iniciada 
massagem transversa, à medida que for tolerada, alongamento leve e técnicas 
de mobilização articular incidindo sobre os ligamentos lesados com o objetivo 
de estimular a formação organizada de colágeno ao longo da direção das fibras 
normais e para manter ou recuperar a mobilidade da articulação (KISNER e 
COLBY, 1998; HEBERT, 2003). 

A sustentação do peso deverá progredir nesse estágio até o apoio ple-
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no, sem ajuda na deambulação. A reabilitação com exercícios pode incluir: 
o alongamento do tendão de Aquiles, do grupo muscular gastrocnêmio-sóleo 
(importante para que uma dorsiflexão apropriada possa ser conseguida), e 
também alongamento dos fibulares; amplitude ativa de movimento em cadeia 
aberta, facilitada por crioterapia, que deverá progredir para isocinética com 
esforço submáximo e arcos limitados; atividades funcionais em cadeia fecha-
da, como bombeamentos do solear, posições unipodais, bicicleta estacionária 
e transferências do peso corporal sobre mesa ou superfícies instáveis (AN-
DREWS, 2000; KISNER e COLBY, 1998). 

É importante ressaltar a aplicação de gelo após a cinesioterapia, objeti-
vando evitar o retorno da lesão à fase aguda.

5.3 Fase crônica

Já na fase crônica, fase terminal da reabilitação KISNER e COLBY 
(1998) enfatizam o aumento da força nos músculos de suporte. Os exercícios 
resistidos nos músculos fibulares são importantes para o suporte lateral do 
tornozelo, sendo que quaisquer outros músculos que estejam fracos devem ser 
também fortalecidos. 

O treino é fundamental para melhorar a capacidade cardiovascular. Nes-
tes são incluídas as corridas em esteiras, exercício em bicicletas estacionárias 
etc. É preciso também realizar o treino para melhorar o feedback proprio-
ceptivo para estabilidade do tornozelo, coordenação e resposta reflexa, que 
pode começar com o uso de uma prancha de balanço ou equilíbrio e progredir 
para outras atividades de equilíbrio, permanência em apoio monopodal sobre 
o membro afetado, de olhos abertos e depois fechados (HEBERT, 2003). AR-
NHEIM e PRENTICE (2002) relatam que outros exercícios em cadeia cinéti-
ca fechada podem ser benéficos, tais como os “chutes” utilizando a abdução, 
a adução, a extensão e a flexão do membro não envolvido, enquanto o peso é 
sustentado pelo lado afetado, levam ao ganho de força e propriocepção. 
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No final dessa fase, que prepara o atleta para voltar às atividades an-
teriores, deve ser utilizada uma progressão funcional capaz de estimular os 
estresses, as forças e os movimentos inerentes à atividade que causou a lesão 
original. A resistência com tubo elástico para as atividades com sustentação do 
peso aprimora a força e a coordenação do tornozelo e estimula a propriocep-
ção para toda a extremidade inferior. A resistência do tubo pode vir de todas 
as direções e a progressão baseia-se em exercícios indolores sem derrame ou 
qualquer tendência para o deslizamento do tornozelo. Finalmente, uma pro-
gressão do movimento funcional que inclui exercícios de agilidade, movi-
mentos laterais, pedalagem ao contrário, movimentos de rotação e arranques, 
saltos em quatro quadrantes, enfim, tudo isso deve ser usado para determi-
nar se chegou a hora para o reinício das atividades atléticas (HEBERT 2003; 
ANDREWS, 2000). O atleta deverá apresentar o tornozelo indolor durante o 
movimento e sem a presença de tumefação, ter recuperado força e amplitude 
de movimento, além se ser capaz de correr, saltar e executar movimentos imi-
tativos do esporte com a mesma eficácia de antes da lesão. 

6 Resultados e Discussão 

A reabilitação do tornozelo submetido à entorse Grau II consiste em tra-
tamento conservador. Na fase inicial do tratamento, ou seja, fase aguda, preo-
cupa-se em diminuir os sinais flogísticos. Inicia-se, nas fases subseqüentes, 
um trabalho de cinesioterapia progressiva, sendo este o tratamento proposto 
pela maioria dos autores, segundo as bibliografias revisadas. O único trata-
mento que difere é proposto por APLEY e SOLOMON (1998), que sugerem a 
aplicação de uma bandagem e exercícios iniciados imediatamente. 

Não menciono um tempo exato de retorno do atleta às suas atividades 
atléticas, pois os autores variam muito de opinião em relação a esse ponto. 
Isso é perfeitamente explicável devido à capacidade de recuperação de cada 
atleta ser ímpar, podendo esta alterar o tempo de progressão dos vários está-
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gios da reabilitação, de acordo com a resposta tecidual. 

7 Conclusão

Conclui-se com, o presente estudo, que a fisioterapia é de fundamental 
importância na reabilitação do atleta que sofreu entorse de tornozelo grau II, 
antes que este retome as atividades exigentes do esporte praticado. A fisiote-
rapia é recomendada para que não haja recidivas de lesão, além de fazer com 
que esse retorno aconteça mais rapidamente.

Durante a fase aguda, a lesão será tratada visando diminuir dor e ede-
ma, isso será basicamente feito com um enfaixamento do tornozelo e do pé 
acometidos com faixa elástica, fazendo uma compressão de distal para pro-
ximal, aplicação de gelo em região lateral do tornozelo e estendendo para a 
planta do pé, elevação do membro, imobilização intermitente, mobilizações 
leves e repouso. À medida que os ligamentos se curam, já passando para a 
fase subaguda, pode ser realizado um aumento gradual de descarga de peso 
nas caminhadas e cinesioterapia leve, visando manter a ADM das articulações 
envolvidas e integridade muscular. Já na fase crônica pode-se intensificar os 
exercícios visando à restauração integral dos movimentos, o fortalecimento 
da musculatura envolvida, o ganho de equilíbrio, propriocepção, agilidade e 
preparo físico, finalizando com o treino dos gestos esportivos praticado pelo 
atleta.

Em geral, uma programação visando à função perdida, analisando-se 
com bom senso a lesão primária, os sintomas advindos dela e as fases de 
cicatrização tecidual, é o melhor caminho a seguir no processo de reabili-
tação. O atleta é liberado para voltar às competições assim que apresentar o 
tornozelo sem nenhum sinal de tumefação, bem como quando este for capaz 
de movimentá-lo em toda sua amplitude sem sintomas de dor, ter recuperado 
força, ser capaz de correr, saltar e executar movimentos imitativos do esporte 
com a mesma eficácia de antes da lesão. 
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Resumo: O presente artigo é fruto de uma pesquisa  realizada com uma famí-
lia residente em Vitória-ES, com o objetivo de reconhecer a importância da 
visita domiciliar no processo de promoção, proteção e recuperação à saúde. 
Para a coleta de dados o método utilizado foi o qualitativo, empregando como 
instrumentos entrevistas realizadas semanalmente, utilizando também ferra-
mentas da Saúde da Família, como Apgar, Ecomapa, Genograma, História da 
Família, Linha de Vida, Ciclo de Vida, Classificação de Risco e Ficha A do 
SIAB. Através dessa coleta de dados foi possível identificar os problemas de 
saúde da paciente alvo, associando com o contexto de inclusão e participação 
naquela família e propor um plano de intervenção.

Palavras Chave: Genograma. Ecomapa. Obesidade . Hipertensão  

Abstract: The present article is fruit of a research accomplished with a re-
sident family in you Vitória-are, with the objective of recognizing the home 
visit’s importance in the promotion process, protection and recovery to the 
health. For the collection of data the used method was the qualitative, using 
as instruments interviews weekly accomplished, also using tools of the Health 
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of the Family, like Apgar, Ecomapa, Genograma, History of the Family, Line 
of Life, Cycle of Life, Classification of Risk and Record THE ONE of SIAB. 
Through that collection of data it was possible to identify the problems of the 
white patient’s health, associating with the inclusion context and participation 
in that family and to propose an intervention.  

Keywords: Genogram. Ecomap. Obesity. Hypertension.

1. INTRODUÇÃO

Em 1988 foi instaurado, no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), 
sendo ele de acesso igualitário e universal, que objetiva assistir à população 
através de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

 O SUS busca alternativas para melhorar a qualidade da assistência 
à saúde de acordo com as novas demandas. Com base na assistência 
integral à saúde, elaborou-se o Programa de Saúde da Família (PSF), 
que tem sido denominado Estratégia de Saúde da Família (ESF). Esta é 
usada pelo governo para organizar a atenção básica e tem como foco a 
família, possuindo ações de caráter preventivo sobre a demanda.Desse 
modo, constitui uma prática avançada para além da simples interven-
ção médica, busca uma interação com a comunidade, através de uma 
atuação interdisciplinar dos profissionais que constituem as equipes de 
saúde da família. (GIACOMOZZI; LACERDA, 2006, p. 645-653).

As práticas da ESF incluem: prestar assistência integral, na unidade de 
saúde e no domicílio, com boa qualidade às necessidades de saúde da popu-
lação adscrita; intervir sobre os fatores de risco que a população está exposta; 
escolher a família e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem no 
atendimento à saúde; estabelecer um vínculo entre os profissionais de saúde 
e a família, humanizando as práticas de saúde; proporcionar à comunidade 
conhecimento sobre o processo saúde/doença, da organização dos serviços e 
da produção social da saúde; e estimular a organização da comunidade para 
o efetivo exercício do controle social. (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
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1997).

A abordagem sistêmica reconhece que a relação entre a dinâmica fami-
liar e uma problemática de saúde é complexa, sendo difícil distinguir 
os efeitos diretos de uma sobre a outra. Todavia, pode-se observar que 
a evolução da doença é influenciada pela dinâmica familiar e a doença, 
por sua vez, influencia a dinâmica da família, num processo contínuo ao 
longo do tempo. Dessa forma, torna-se necessário, para que se tenha um 
conhecimento mais compreensivo e abrangente acerca das relações hu-
manas, uma abordagem sistêmica que tem como principal instrumento 
a entrevista com a família. (GALERA; LUÍS, 2002, p. 141-147).

Sendo assim os profissionais de saúde devem procurar identificar a or-
ganização familiar de uma determinada casa no momento da visita, podendo 
assim apontar problemas e tentar resolvê-los, visto que estes podem ser muitas 
vezes, o motivo do aparecimento de uma doença em um membro da família. 
(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997).

Ao entrar nos domicílios os profissionais da saúde devem interagir com 
os membros da família, sempre respeitando suas individualidades culturais 
e espirituais, devem observar os recursos disponíveis na casa, bem como o 
grau de esclarecimento da família, e as condições de higiene e de segurança. 
O contexto domiciliar apresenta caráter particular e único. (GIACOMOZZI; 
LACERDA, 1996).

É notória a influência que a visita domiciliar faz na formação do estu-
dante de medicina, já que a mesma fortalece os objetivos de construção do 
profissional médico com formação generalista, humanista, capaz de apresen-
tar uma visão crítica e reflexiva, capacitado a atuar, não esquecendo de colocar 
em prática os princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus dife-
rentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção,  recuperação e 
reabilitação à saúde, integralidade da assistência, com responsabilidade social 
e compromisso com a cidadania, entendendo assim o seu papel de promotor 
da saúde integral, objetivos descritos pelas Diretrizes Nacionais Curriculares 
para os Cursos de Graduação em Medicina em novembro de 2001. (BRASIL. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001).

A família deve ser abordada como um sistema, que inclui relações con-
tínuas e interligadas, o que se demonstra quando se analisa a influência 
que um membro tem sobre os outros. Porém, para a integração com 
todos os membros pertencentes da família, é necessário o entendimento 
e a corroboração dos mesmos. (SILVA; CARVALHO; SANTOS, 2010, 
p. 743-750).

O papel do estudante de medicina relacionado com a família justifica-se 
sob o novo modelo de “Produção Social”, que está presente nos objetivos, das 
Diretrizes Nacionais Curriculares para os Cursos de Graduação em Medicina, 
avaliando assim não só a saúde como ausência de doença, mas sim avaliando 
todo o contexto e as relações que o indivíduo se enquadra sendo influenciado 
por fatores como lazer, moradia, saúde ou avaliando as doenças frequentes, 
educação, alimentação, trabalho, família. 

Portanto, o estudo presente propõe um projeto de intervenção palpável 
e executável com a consciência e concordância do paciente, buscando assim 
uma maior taxa de adesão e sucesso no tratamento, trazendo benefícios para a 
comunidade no qual o paciente está inserido.

2 OBJETIVOS

Os objetivos desse artigo são: reconhecer a importância da visita domi-
ciliar no processo de promoção, proteção e recuperação à saúde; reconhecer 
a importância da Atenção Primária à Saúde no Sistema Nacional de Saúde; 
identificar os determinantes do processo saúde-doença nas famílias; reconhe-
cer a função e o papel do conceito de família na comunidade, baseado na 
Teoria Geral de Sistemas; aplicar noções de abordagem familiar sistêmica, 
roteiro de visita domiciliar e ferramentas de acesso à família utilizando-se dos 
Princípios orientadores do médico da família; estruturar plano de intervenção 
familiar baseado no conhecimento da realidade do paciente; desenvolver ati-



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG
ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

227

vidades de educação em saúde.

3 mETODOLOGIA

O cenário utilizado no estudo realizado por alunos de medicina do 3ª 
período de uma faculdade particular de Medicina, foi a residência de J, loca-
lizada em Vitória – ES.

A residência que foi designada para as visitas, foi apresentada por meio 
de uma agente comunitária de Saúde de uma determinada unidade de saúde. 

Trata-se de um estudo descritivo, que busca conhecer uma família e seus 
riscos, podendo traçar um projeto de intervenção. Foi utilizada durante todo 
o estudo a técnica da entrevista para obter mais informações sobre a família e 
os possíveis riscos.

“Famílias e comunidade são como entidades que influenciam no proces-
so de adoecer dos indivíduos, por isso, a visita domiciliar é de suma importân-
cia. (SAKATA et al, 2007, p. 659-64).”

O ponto central do estudo foi buscar entender e analisar toda a dinâmica 
em que a família está inserida, de forma a averiguar as relações familiares e  
sociais e todo o contexto que abrange o sistema no qual está pertence. 

A visita domiciliar apresenta-se como uma importante ferramenta para 
assistência à saúde do indivíduo, família e comunidade. E essa traz benefícios, 
pois, por meio dela é possível conhecer a realidade do indivíduo e do contexto 
ao qual está inserido. (MOURÃO; FREITAS; DIAS; LOBO, 2010, p. 86-92).

A coleta de dados se deu por cinco visitas realizadas, às quintas-feiras, 
no período de 04 de abril de 2013 a 23 de maio de 2013.

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados os princípios do 
PSF e as ferramentas da Saúde da Família, como Apgar, Ecomapa, Genogra-
ma, História da Família, Linha de Vida, Ciclo de Vida, Classificação de Risco 
e Ficha A do SIAB.
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Com as devidas ferramentas foi possível compreender a família, o am-
biente no qual está inserida e todo o contexto que a envolve. 

Através da coleta de dados foi possível identificar os problemas de saú-
de do paciente em questão, junto ao seu contexto de inclusão e participação 
naquela família e propor um plano de intervenção.

4 RESULTADOS

As visitas realizadas na residência da Sra. J foram direcionadas pelos 
quatro princípios da Medicina de Família, os quais garantiram a eficiência do 
trabalho.

O primeiro princípio enuncia que o profissional de saúde da família é 
hábil, ou seja, deve estar focado na atenção ao paciente, comprometido com 
ele e sua família, trabalhando centrado nas evidências que sustentam as suas 
condutas. No decorrer das visitas, o grupo procurou conhecer a paciente e 
sua família, sempre ouvindo atentamente os relatos expostos. Foi estabeleci-
da uma boa comunicação, compreenderam-se as suas necessidades e, assim, 
formou-se um bom relacionamento. Além disso, pontualidade, entusiasmo e 
equanimidade foram características presentes no grupo. 

O segundo princípio diz que o profissional de saúde da família é fonte de 
recursos para uma população definida, trata toda sua população como de risco, 
investindo em educação e promoção para a saúde, mantendo registro adequa-
do de suas atividades. Assim foi feito nosso trabalho de visitas, centrado na 
paciente e na sua família, identificamos os problemas existentes, os registros 
foram feitos de forma clara e eram sempre atualizados, esclarecemos à usuária 
os benefícios oferecidos pelo sistema de saúde, de modo a facilitar a solução 
de suas dificuldades e aumentar a sua satisfação com o serviço ofertado.

De acordo com o terceiro princípio, a saúde da família é uma discipli-
na baseada na comunidade. A epidemiologia da área é que dita o enfoque a 
ser desenvolvido, mas os problemas chegam várias vezes de forma indiferen-
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ciada, casos iniciais, fruto da confiança e do relacionamento estabelecido ao 
longo do tempo, que permitem ao paciente buscar a solução precoce aos seus 
problemas, permitindo ao médico condutas mais ativas resultantes da parceria 
obtida. O grupo seguiu esse princípio estabelecendo um bom relacionamento 
com a família, adequando-se a abordagem à realidade do paciente, facilitando, 
assim, a busca mais rápida e eficaz da resposta à sua questão.

O quarto princípio afirma que a relação equipe de saúde com o paciente 
e sua família se torna central, que é preciso compreender que a saúde enquanto 
serviço existe para atender o paciente, o qual deve ser o objetivo do interes-
se. O grupo entendeu a importância de ouvir a paciente e, assim, através do 
respeito e da cordialidade, estabeleceu-se um vínculo entre as duas partes, 
facilitando uma ação mais eficiente.

O estudo teve como paciente-foco E, 78 anos de idade, natural de Pan-
cas (ES), agricultora aposentada há 20 anos, mora com sua filha V, que é ma-
nicure. Afirma nunca ter fumado ou bebido e apresenta-se obesa, hipertensa e 
diabética. Atualmente, faz uso dos seguintes fármacos: furosemida, losartan, 
atenolol e metilformina. Devido a uma infecção, retirou o útero há 10 anos. E 
vai ao médico uma vez ao mês e é SUS dependente, uma vez que, não apre-
senta plano de saúde particular. Ela relatou que não se esquece de tomar os 
remédios e os obtém com facilidade no Posto de Saúde do Bairro República, 
onde diz ser sempre muito bem atendida. Além disso, conta com o apoio de 
uma nutricionista.

 E teve 9 irmãos, desses 5 são mulheres e 4 homens (dos quais 3 são 
diabéticos, 2 hipertensos e um foi assassinado no Rio de Janeiro), além disso, 
B teve um aborto. Dona E não estudou, pois trabalhou na roça, desde os 8 anos 
de idade, para ajudar seu pai, além das dificuldades para se estudar, como por 
exemplo a distância da escola à sua residência. 

Aos 14 anos de idade, E mudou-se de Pancas para Nova Venécia, onde 
se casou com N. Tiveram 9 filhos, 5 homens e 4 mulheres. N gostava muito de 
beber e era violento, abandonou seus filhos e E, quando esta tinha 35 anos. N 
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tentou voltar com E quatro vezes, mas a mesma não aceitou, devido à bebida 
e à violência dele. E enfatizou ter criado seus 9 filhos sozinha e com muita 
dificuldade. N era hipertenso e morreu aos 77 anos de idade, há 10 anos, de-
vido a uma suposta intoxicação medicamentosa. N só registrou um de seus fi-
lhos, mesmo assim, não deixou pensão para ninguém, pois mudou seu próprio 
nome. Dos 9 filhos do casal, apenas V, sua filha mais nova frequentou a escola. 
Atualmente os filhos de E moram bem distantes uns dos outros, cada um em 
uma cidade brasileira, assim como seus irmãos. E reside em Vitória-ES há 
apenas 3 anos e tem mais contato com sua filha, que mora com ela, e com sua 
irmã, que mora em Guarapari-ES. Apesar da distância com seus familiares, 
não reclama de falta de atenção por parte de seus filhos e irmãos. 

Foi construído o genograma da família, por meio de informações co-
lhidas com a paciente-foco, o genograma é um diagrama que detalha a estru-
tura e o histórico familiar, contendo pelo menos três gerações seguidas. Este 
registro utiliza um conjunto de símbolos. O genograma familiar ajuda-nos a 
construir uma perspectiva do passado familiar e dos problemas potenciais do 
futuro, através de informações sobre os vários papéis de seus membros e das 
diferentes gerações, fornecendo, assim, as bases para a discussão e análise das 
interações familiares.

O genograma da família em questão demonstrou grande incidência de 
hipertensão e diabetes na segunda geração, apesar disso, não apresentou pa-
drão de adoecimento, talvez devido a falta de diagnóstico das outras gerações 
ou desconhecimento das doenças da primeira e da terceira geração por meio 
da paciente-foto, que concedeu as informações para essa pesquisa.

No que diz respeito às relações afetivas, percebe-se uma grande afinida-
de entre E e sua filha, que reside na mesma casa. Além disso, a paciente possui 
uma íntima relação com sua irmã, que mora em Guarapari.

No genograma, para evitar identificação dos participantes, foram utili-
zadas letras do alfabeto.
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Também foi analisado o ciclo de vida da família de E. O ciclo de vida 
corresponde às várias etapas de transição previsíveis que a família atravessa 
ao longo do seu percurso, sendo estas: casamento, nascimentos, escolarização, 
adolescência dos filhos, saída dos mesmos de casa, reforma e viuvez, velhice, 
entre outras. (NASCIMENTO; ROCHA; HAVES, 2005).

Existem problemas específicos para cada estágio do ciclo de vida fami-
liar, e tarefas a realizar. A realização de certas tarefas é importante para 
o bem estar da família e para o crescimento biopsicossocial dos seus 
membros, pois a correta interpretação do ciclo de vida do paciente per-
mite uma melhor previsão de quando e de que forma as doenças podem 
aparecer, considerando que estes ciclos interferem no processo saúde-
-doença. E a falha na realização das tarefas poderá levar à infelicidade 
da família, trará dificuldades adicionais e levará à disfunção familiar. 
(WAGNER; TAALBOT; OLIVEIRA, 2001, p. 10-14).

A paciente E encontra-se nos seguintes estágios do ciclo de vida: velhice 
e aposentadoria.

 A fase da velhice é marcada por mudanças corporais e emocionais, que 
deverão ser enfrentadas. Tais mudanças envolvem a perda de habilidades, uma 
maior dependência de terceiros, principalmente durante a doença, e a morte de 
entes queridos. Além disso, a casa deve ser adaptada conforme as necessida-
des do idoso. (BIANCHI; ESTREMERO, 2003).

Durante a aposentadoria, deve haver ajuste ao novo padrão financeiro, 
devido ao fim do salário regular, além do estabelecimento de novas 
relações com familiares e cônjuge. A aposentadoria pode representar 
uma oportunidade de descansar, viajar e realizar outras atividades pra-
zerosas, mas também pode ser encarada como um período improdutivo. 
(BIANCHI; ESTREMERO, 2003).

Apesar de a paciente visitada ser idosa, isso não é impedimento para 
que ela realize atividades diárias, como limpar o lar, cozinhar, administrar os 
medicamentos nos horários corretos, entre outros afazeres. Além disso, a casa 
é bem adaptada para a idosa e não oferece riscos à sua saúde. 
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A aposentadoria foi uma conquista na vida da Sra. E. Ela começou a tra-
balhar aos oito anos de idade com o pai na roça, devido às péssimas condições 
financeiras de sua família. Desde então, ela trabalhou arduamente e criou, 
sozinha, todos os filhos. A paciente relata que foram períodos muito difíceis 
financeiramente e se sentia muito triste. Com a aposentadoria, ela pôde conhe-
cer um novo modo de vida, pois possui uma renda fixa e que, juntamente com 
o salário da filha V, é suficiente para suprir suas necessidades.

Ainda, a aposentada relatou que pode descansar durante o dia e assistir a 
programas de televisão, sendo essas suas maiores distrações. Ela afirmou que 
vivencia a melhor fase de sua vida e que é muito feliz.

Apesar das melhoras que ocorreram, ela passa a maior parte do tempo 
sozinha em casa, pois sua filha, que é manicure, trabalha durante todo o dia. 

Na aplicação do apgar foi obtida uma pontuação final de 9 pontos. O 
apgar familiar é um instrumento de rápida execução ao qual falta especificida-
de, mas que pode ser útil como primeira abordagem de uma família. É forma-
do por cinco perguntas, cada uma com três opções de resposta, a que se atribui 
pontuações diferentes: “quase sempre” – 2 pontos; “algumas vezes” – 1 ponto 
e “quase nunca” – 0 pontos. As perguntas buscam investigar a satisfação da 
ajuda que o paciente recebe do restante da família, a forma como são partilha-
dos e abordados os assuntos de interesse comum, a concordância e aceitação 
dos seus desejos de realizarem novas atividades ou de modificar o seu estilo 
de vida, a manifestação e reação da família aos seus sentimentos, a relação do 
tempo com sua família e a satisfação que se estabelece nesse tempo. O resul-
tado final é obtido pela soma das pontuações atribuídas a cada uma das ques-
tões. (SHORTRIDGE-BAGGETT; MALMGREEN; WANTROBA, 2007).

Uma pontuação final de 9 pontos demonstra ser normofuncional. A pa-
ciente possui um bom relacionamento familiar, com um diálogo aberto e está 
satisfeita com o apoio que recebe dos seus familiares. Apesar de toda satis-
fação, a senhora demonstrou a vontade de passar mais tempo junto com sua 
família. 
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Quase 
nunca

Às vezes Quase 
sempre

Está satisfeito com a ajuda que 
recebe de sua família sempre que al-
guma coisa o preocupa?   (Adapta-
ção)

 X

Está satisfeito pela forma que 
sua família discute os assuntos de in-
teresse comum e partilha com você a 
solução dos problemas?

                     (Decisão)

 X

Acha que sua família concorda 
e aceita os seus desejos de realizar 
novas atividades ou de modificar o 
seu estilo de vida?    

                   (Crescimento)

  X

Está satisfeito como sua famí-
lia manifesta e reage aos seus senti-
mentos, tais como irritação, pesar e 
amor?  (Afeto)

 X

Está satisfeito com o tempo 
que passa com sua família (Relação) X

Considerar:  0 pontos na primeira coluna
  1 ponto na segunda coluna
  2 pontos na terceira coluna

Resultado = 9 pontos
Escore:
≥ 7  normofuncional                                                   
Entre 4 e 6    disfunções leves                                    
≤ 3   disfunções graves                                              
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OBS: não tem caráter diagnóstico e sim de suspeição. Avalia grau de 
satisfação do entrevistado em relação a sua família, percepção pessoal.

O Ecomapa é uma ferramenta de avaliação familiar que tem a função de 
identificar as relações e ligações da família às pessoas e estruturas sociais do 
meio em que habita. Ainda identifica os padrões organizacionais da família 
e a natureza das suas relações com o meio, mostrando-nos o equilíbrio entre 
as necessidades e os recursos da família. (AGOSTINHO, 2007, p. 327-330).  

A classificação do vínculo entre os diferentes relacionamentos baseia-se 
no seu grau de ligação, onde três dimensões são envolvidas para cada ligação: 
qualidade de ligação, impacto de ligação e força de ligação. (NASCIMENTO; 
ROCHA; HAVES, 2005).

Analisando-se o Ecomapa da família visitada com os outros filhos e 
irmãos de E, verifica-se que, devido à pouca convivência, que E mantêm uma 
relação fraca com eles. Exceto com irmã de E que mora em Guarapari, com a 
qual mantêm relação intensa.

No que se refere ao lazer, a relação é muito fraca. A aposentada passa a 
maior parte do tempo sozinha em casa, quase não sai e não tem amigos. Ela 
relatou que às vezes vai passear com a filha nos fins de semana.

A idosa mencionou que é tratada com respeito pelos vizinhos, mas, ape-
sar de conviverem bem, mantém um vínculo fraco com os mesmos.

Nota-se também que existe uma relação muito forte entre a senhora e 
a Unidade Básica de Saúde (UBS). Ela desfruta dos recursos oferecidos pelo 
SUS, indo constantemente a consultas médicas e recebendo os medicamentos 
que necessita. Ela afirmou que está muito satisfeita com a assistência médica 
recebida.

Apesar de declarar que segue o catolicismo, E disse que não frequenta 
qualquer igreja. Ainda afirmou que tentará participar das atividades religiosas.

Percebe-se também a inexistência de qualquer interação com grupos re-
creativos.
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A linha de vida é um instrumento que destaca os acontecimentos que 
marcaram a vida do paciente. (COELHO; SAVASSI, 2004). 

 Sendo assim, observa-se que E passou por vários momentos difíceis, 
tristes, e de conflito, pois a felicidade sempre esteve em conjunto com o medo, 
devido a tantas dificuldades socioeconômicas.

ANO ACONTECIMENTO SINAIS E SINTOMAS
1935 Nascimento de E.       _

1943 Início do trabalho na roça Sobrecarga

1952 Casamento Ansiedade

1952 Nascimento do filho O. Medo

1954 Nascimento do filho P. Medo

1956 Nascimento do filho Q. Medo

1958 Nascimento do filho R. Medo

1960 Nascimento do filho S. Medo

1961 Nascimento da filha T. Medo

1963 Nascimento da filha U. Medo

1967 Nascimento da filha V. Medo

1968 Morte do pai Luto e tristeza
1970 Nascimento da filha X. Medo

1970 Separação Luto, tristeza e sobrecarga 
de responsabilidade

2001 Morte da mãe Luto e tristeza

2003 Morte do ex-marido Luto e tristeza

A Escala de Risco das Famílias é sustentada pelas informações obtidas 
na Ficha A do SIAB, que são usadas como sentinelas para a avaliação das 
situações que as pessoas possam estar expostas diariamente. A partir desses 
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dados é realizada a pontuação de risco familiar. (COELHO; SAVASSI, 2004). 
O resultado obtido foi de escore igual a 5, sendo classificado como R1 

(risco menor). Os pontos variáveis foram: analfabetismo (1 ponto), maior de 
70 anos (1 ponto), hipertensão arterial sistêmica (1 ponto), diabetes mellitus 
(1 ponto) e relação morador/cômodo (1 ponto).

Dados da Ficha A: Escore FAmÍLIA
Sentinelas para avaliação de risco  Nº 
Acamado 3 0
Deficiência física 3 0
Deficiência mental 3 0
Baixas condições de saneamento 3 0
Desnutrição (Grave) 3 0
Drogadição 2 0
Desemprego 2 0
Analfabetismo 1 1
Menor de 6 meses 1 0
Maior de 70 anos 1 1
Hipertensão Arterial Sistêmica 1 1
Diabetes Mellitus 1 1
Relação Se maior que 1 3 0
Morador/cômodo
Se menor que 1

Se igual a 1 2 0
1 1 1

Total de pontos 5
Classificação (Escore)  R1

Também foi aplicada a ficha A do SIAB, ferramenta muito útil na clas-
sificação da família. É utilizada para reconhecer indicadores demográficos, 
socioeconômicos e nosológicos referidos nas famílias da sua área de abran-
gência e, com isto, realizar o planejamento estratégico. (COELHO; SAVASSI, 
2004). 
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5 CONCLUSÃO

Vários problemas enfrentados pela paciente foram identificados através 
das visitas domiciliares. Entre eles estão: obesidade, hipertensão arterial sistê-
mica, pré-diabetes, sedentarismo, ausência de integração com a comunidade e 
distanciamento de grande parte dos membros de sua família. 

A partir dos problemas enunciados e visando à melhoria e à manutenção 
da saúde da paciente foram propostas as seguintes intervenções: 

•	 Manutenção da dieta, que visa uma perda adequada de peso e que 
controla a diabetes, também se deve evitar alimentos ricos em sódio, minimi-
zando o risco de episódios hipertensivos;

•	 Continuação do acompanhamento da nutricionista, dos médicos da 
UBS e do tratamento com os medicamentos, acompanhamento e controle da 
glicemia e da pressão arterial sistêmica;

•	  Implantação de uma atividade física;
•	 Incentivo a participar da vida comunitária, como igreja e grupos de 

idosos existentes no território em que reside.
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O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO ENSINO 
APRENDIZAGEm NO CURSO DE FISIOTERAPIA DE UmA 

INSTITUIÇÃO PRIVADA

Eliana da Conceição martins Vinha10

*

Resumo: Ensinar e aprender são processos que inclui diversas variáveis desde 
que haja interação entre professor e alunos, uma vez que, a finalidade é incor-
porar novos conhecimentos, comportamentos e habilidades que contribuam 
em aumentar suas experiências, tanto de ensino, quanto de aprendizagem. 
Esta pesquisa tem por objetivo conhecer e analisar o comportamento dos pro-
fessores do curso de fisioterapia, de uma instituição privada, mediante o uso 
das novas tecnologias no processo ensino aprendizagem. A coleta de dados foi 
efetuada com uma amostra de quinze (N=15) professores de uma instituição 
privada de ensino superior, docentes do curso de Fisioterapia no período de 
fevereiro a abril de 2011. Os dados foram coletados por meio de questionário, 
enviado aos professores através de e-mail, com 09 perguntas fechadas sendo 
02 para justificar, caso fosse necessário. O dinamismo da educação apropria-
-se de ferramentas para construir novas atuações, dessa forma o uso das novas 
tecnologias passam a configurar no novo cenário educacional. As tecnologias 
estão à disposição de todos e cada vez mais as pessoas se apropriam delas, o 
que propicia grandes oportunidades para os educadores. Esse é o desafio para 
o professor do século XXI, inclusive dos professores do curso de fisioterapia: 
perceber que os avanços tecnológicos representam grandes oportunidades, 
pois o processo de aprendizagem não se limita somente à sala de aula, o uso 
do quadro e giz ou pincel.

Palavras chave: Professor. Educação. Tecnologia. Ensino. Aprendizagem 

Abstract: Teaching and learningare processes thatincludesseveral variab-
lessince there isinteractionbetween teacher and students, since the aimis to in-
* Bacharel em Fisioterapia pela Faculdade Cidade de João Pinheiro –FCJP. Especialista em 
Educação a Distância pela Faculdade SENAC – DF.E-mail: elianafisio@gmail.com
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corporatenew knowledge, skillsandbehaviorsthat contributeto increasingtheir 
experiences, botheducationalaslearning. This studyaims to understandan-
danalyze the behavior ofprofessors ofphysical therapy, aprivate institution, 
through the useof new technologiesin the learning process. Data collection-
was conductedwith a sample offifteen (N = 15) teachersfrom a private insti-
tutionofhigher education, faculty from the Schoolof Physiotherapyin the peri-
odFebruary to April2011.Data were collectedthrough a questionnairesentto 
teachersviaemail, with 09closed questionsto justifybeing 02, if necessary. The 
dynamismof educationappropriatestools to buildnew performances, thusthe 
useof new technologiesbegin toconfigurethe neweducational scenario. Tech-
nologies areavailable to alland increasinglypeople appropriatethem, which-
providesgreat opportunitiesfor educators.This is the challengefor the teacherof 
the century,includingteachersofphysiotherapycourse: realizethat technologi-
cal advancesrepresentgreat opportunities, because thelearning processis not 
only limitedto the classroom, the use of blackboard and chalkor brush.

Keywords: Teacher .Education. Technology. Learning. Teaching

1. INTRODUÇÃO

 A educação no Brasil, a partir da introdução da nova LDB (Leis de 
Diretrizes e Base, 1996), presenciou o aumento das instituições de ensino, da 
variedade de cursos e vagas ofertadas. Esse avanço mostra a demanda na for-
mação, principalmente em nível superior, exigindo mais qualidade, melhoria 
nas condições de acesso e exigência de profissional competitivo, dinâmico 
que seja capaz de transformar os alunos em cidadãos responsáveis e conscien-
tes de seu papel na sociedade.

Novas tecnologias são os recursos inovadores empregados na mediação 
pedagógica, tais como televisão, aparelho de DVD, computador, datashow, 
internet, conexão wi-fi, plataforma virtual e outros. Adaptar conteúdos requer 
preparo e conhecimento dos professores, bem como disponibilidade de todas 
essas ferramentas na instituição. 
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Vivemos em uma época de modernização, transformações sociais e de-
senvolvimento tecnológico extremamente veloz. Por isso, navegar é preciso, 
portanto é necessário saber onde se está aonde se quer chegar e como. Re-
sistir aos desafios da modernidade não é um impedimento ao conhecimento 
científico. Como afirma Demo (2000), “conhecimento científico tem que ter 
qualidade formal e política, tem que ser questionável, tem que apresentar rele-
vância social, autoridade por mérito, ética, admitir a sua complexidade e aci-
ma de tudo conter o esforço de reconstrução”.  Nesse sentido, Freire (2000), 
diz que a formação técnico-científica que precisamos é muito mais do que 
“treinamento ou adestramento... a compreensão crítica da tecnologia deve-se 
ser submetida ao crivo político e ético”.

Sob essa ótica, os impactos causados à educação, através da sociedade 
do conhecimento e tudo que dela faz parte, exigem habilidades, novas apren-
dizagens, saberes múltiplos torna primordial que haja mudanças, é questão de 
sobrevivência. Porém, o professor além de encantar é preciso sonhar, ter sen-
sibilidade, enxergar a beleza, como diz Gadotti (2003), “A beleza existe em 
todo lugar. Depende do nosso olhar, da nossa sensibilidade; depende da nossa 
consciência, do nosso trabalho e do nosso cuidado.” Freire (1982), reforça 
que “ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e 
da alegria”.

Partindo desse contexto, além de que o professor não deve deixar de ser 
um eterno pesquisador e profissional do sentido, as técnicas de pesquisa que 
foram utilizadas nesse trabalho, quanto à abordagem é quantitativa, quanto 
aos fins exploratória e quanto aos meios, bibliográfica.

Quantitativa porque utiliza recursos estatísticos através da análise de um 
questionário enviado aos professores por e-mail. É exploratória, pois é através 
da pesquisa que aumenta o conhecimento sobre o tema, e bibliográfica, pois a 
busca se dá através de livros, revistas, internet e outros.

Portanto, o presente artigo busca conhecer e analisar o comportamento 
dos professores do curso de fisioterapia, de uma instituição privada, mediante 
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ao uso das novas tecnologias no processo ensino aprendizagem.

2. FUNDAmENTAÇÃO TEÓRICA

A introdução das novas tecnologias no ensino nacional é um assunto po-
lêmico na área da educação. Pesquisadores argumentam a favor ou contra seu 
uso baseando-se em aspectos sociais, político-educacionais, didático-pedagó-
gicos e nas diferentes situações de ensino específicas, pontuais com análise 
de softwares, avaliação de uso de sequências didáticas envolvendo software 
educacional, internet, planilhas etc. (BARROS & CAVALCANTE, 2008).

A internet tem provocado impactos na sociedade de forma geral, inclusi-
ve na educação escolar permitindo maior interação entre as pessoas, tornando-
-se atraente e desafiando os modelos tradicionais de ensino. A sala de aula pre-
sencial e o ambiente virtual, historicamente se desenvolveram separadamente 
e atualmente vem se complementando (SILVA, 2009).

 A sociedade cada vez mais dependente da informação deverá se ajustar 
ao novo, aos movimentos de globalização, da sociedade do conhecimento e 
das variações culturais. De acordo com Santoro (2009), adaptar-se aos “avan-
ços da tecnologia e da internet que disponibilizam uma quantidade incansável 
de conteúdo e conhecimentos sobre os mais variados temas (produzidos e con-
sumidos em tempo real)”, é cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. 

Diante dessa vertente o modelo tradicional de ensino centrado nas no-
ções das competências e da aprendizagem traz novo debate sobre os saberes, 
habilidades, práticas, valores, cidadania e ética importantes para atuação pro-
fissional e cidadã.  

 Atualmente a discussão é sobre a competência (no sentido de qualificar 
o professor como capaz de realizar bem o seu trabalho), sua capacidade de 
mobilizar os saberes e ser eficaz ao enfrentar as adversidades tanto na vida 
profissional quanto na vida diária. Os valores do profissional estão nas suas 
atitudes de como agir diante da realidade, como mediadores dos interesses e 
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das necessidades dos alunos, da instituição e de si próprio.
 Carvalho e Ivanoff (2009) relatam que o modelo educacional no século 

XX, predominava o ensino como um conjunto de disciplinas aparentemente 
isoladas entre si, denominado modelo multidisciplinar. Já no final desse sécu-
lo começou a difundir as idéias de pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade 
e transdisciplinaridade. Segundo os autores, “a diferença está basicamente no 
conceito de cooperação e coordenação” e que a emergência da  transdiscipli-
naridade ”deve-se ao fato que as pessoas e os contextos estão cada vez  mais 
conectados uns com os outros” . 

Os mesmos autores dizem também que “a ideia de transitar entre todas 
as disciplinas tem uma afinidade com as novas tecnologias.” Isso exige que 
professor do século XXI, precisa ser mais ativo e atuante diante do próprio 
aprendizado, não se apegar somente aos currículos, usar a transdisciplinari-
dade como suporte, uma vez que esse modelo adota um sistema de níveis e 
objetivos múltiplos. 

 A educação deve ser entendida como processo de aquisição de infor-
mações que se convertem em conhecimentos, valores, habilidades, modos de 
compreensão do mundo, permitindo a adaptação à complexidade do meio de 
forma crítica e aperfeiçoamento progressivo (PUIG, 1998a apud NOVAK, 
2008). Nesse contexto a educação, além de ser um processo contínuo, contri-
bui para a formação do indivíduo desde a construção de sua identidade até a 
convivência em seu meio.

Desse modo, percebe-se que a informação e o conhecimento são práti-
cas ou circunstâncias sempre presentes, que ao serem interpretadas transfor-
mam os processos de ensinar e aprender e que desaprender é tão importante 
quanto adquirir novos conhecimentos.

 Tal transformação interfere na prática de professores e alunos quando 
os mesmos utilizam base de dados e informações, a comunicação e interação, 
e por fim a construção do conteúdo. Apesar do professor, ser agente formador 
no processo de ensino e aprendizagem vale ressaltar que os alunos constroem 
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seu aprendizado também de forma autônoma sem a participação direta ou 
presencial do professor. 

De acordo com Godoi (2010), asrelações dentro da sala de aula mu-
dam com a chegada da tecnologia:

O que tem acontecido - e acho que isso é positivo, se bem aproveitado - 
é que a relação de poder professor-aluno ganha uma nova dinâmica com 
a incorporação das novas tecnologias. Isso acontece porque os alunos 
têm uma familiaridade muito grande com essas novidades e podem se 
inserir no ambiente da sala de aula de uma maneira muito diferente. 
Assim, a relação com o professor fica menos autoritária e mais colabo-
rativa na construção do conhecimento. (Entrevista concedida à Revista 
Veja, 09/jun/2010)

Na década de 60, Herbert McLuhan (1974 apud Gadotti, 2003), dizia 
que “... o planeta tornou-se a nossa sala de aula e o nosso endereço.” O espaço 
cibernético, segundo Gadotti (2003) “... rompeu com a idéia de tempo próprio 
para a aprendizagem. O espaço da aprendizagem é aqui, em qualquer lugar; o 
tempo de aprender é hoje e sempre”.

A informação transita de forma muito rápida e contínua.O que muda na 
educação do século XXI, segundo Obregon (2010), é que antes do professor 
ser um “bom profissional ele precisa ser uma boa pessoa.” Ainda diz que:

O professor não é fragmentado, ele é inteiro, traz consigo uma bagagem 
de vida como sentimentos, responsabilidades, receptividade, amor ao 
próximo, dentre outros valores... O espaço cibernético muda nossa for-
ma de sentir, aprender e ver o mundo, porém é preciso adquirir e criar 
conhecimentos através de estratégias e procedimentos que leve o aluno 
a questionar (OBREGON, 2010. Conferencista do II Congresso Muni-
cipal de Educação em João Pinheiro – MG. 02-03/08/2010)

Silva e Rocha Jr. (2010), disseram que atualmente, “o ensino em Fisio-
terapia vive uma crise de paradigmas, que se caracteriza como uma mudança 
conceitual, ou uma mudança de visão do mundo, consequência de uma insatis-
fação com modelos anteriormente predominantes de explicação”. 
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A crise de paradigmas leva geralmente a uma mudança, sendo que as 
mais radicais consistem em revoluções científicas. Aliar educação, e não so-
mente ensino, atualização de conhecimentos, questionamento construtivo e 
práticas diferenciadas exigem um novo perfil para o professor, tanto quanto 
para o aluno, o professor e o futuro profissional – o fisioterapeuta.

3. CASUÍSTICA E mÉTODOS

3.1. Coleta de dados

 A coleta de dados foi efetuada com uma amostra de quinze (N=15) pro-
fessores de uma instituição privada de ensino superior, docentes do curso de 
Fisioterapia no período de fevereiro a abril de 2011. 

Foram estudados os aspectos da utilização do computador, da internet 
e a inserção de outras ferramentas tecnológicas no âmbito educacional e sua 
relação com o processo ensino-aprendizagem.

 Os dados foram coletados através de questionário com 09 perguntas 
fechadas sendo 02 para justificar, caso fosse necessário. Da amostra inicial 
N=15 somente 10 responderam e enviaram as respostas através do e-mail. 

Os nomes da instituição e dos participantes serão preservados.

3.2. Área de estudo

 A instituição estudada está no mercado de ensino superior, há mais de 
08 anos, oferece vários cursos de graduação e investe na Educação à Distância 
– EaD.

 Dos cursos oferecidos, a Fisioterapia é atuante e conta com professores 
da cidade onde está instalada e outros que vem de outras localidades para 
atender a formação profissional dos alunos regularmente matriculados.

 A instituição conta com salas de aula, arejadas, com boa luminosidade 
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natural e artificial, mobiliadas e com instalações para uso da tecnologia em 
educação. Ainda possuem amplos e bem equipados laboratórios, oferecendo 
ferramentas modernas para uso do professor, tais como: laboratório de infor-
mática, plataforma virtual e datashow. 

Não se levou em consideração a formação profissional do professor, o 
importante é ser docente no curso de fisioterapia desta instituição. 

3.3. População estudada

As características predominantes dos professores estudados são: gênero 
feminino 60% e gênero masculino 40%. A atuação na docência do ensino 
superior é em média 06 anos. São 06 professores com formação stricto sensu 
(mestre), 01 mestranda e 03 com formação lato sensu.

 Os professores planejam suas aulas em casa e as executam na sala de 
aula, laboratórios ou outro local que contribua com a formação do aluno.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Praticamente todos os professores relataram adotar pelo menos o com-
putador e a internet para realizarem seus planejamentos diários de aula, uti-
lizando-os em casa e no trabalho. Somente 01 (um) professor disse usar tais 
ferramentas exclusivamente no trabalho. Ao serem questionados sobre gostar 
de usar o computador, 100% dos professores responderam positivamente e 
relataram o relevante auxílio da informática na sua prática educacional. A ins-
tituição onde trabalham se preocupa com a necessidade de atualização dos do-
centes, quanto ao uso das novas tecnologias através de modernização de tais 
ferramentas e orientação de profissionais habilitados no setor de tecnologia da 
informação – TI.

Para Santoro (2009), o paradigma de que as instituições do ensino supe-
rior, “tem por objetivo dotar os alunos de conhecimento técnico afim de, inse-
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rir no mercado de trabalho com conhecimentos básicos, não está fundamenta-
da”, ao contrário, o universo do conhecimento está sendo revolucionado pelos 
novos conhecimentos e pela velocidade como são gerados e pelos avanços da 
tecnologia e da internet.

Ao serem questionados como o professor considera estudar através da 
internet: 

30% disseram que é mais difícil do que estudar na sala de aula e ainda 
justificaram dizendo que não existe interação direta, duvidando muitas vezes 
das verdades escritas. 10% disseram que é mais fácil do que a sala de aula, 
40% disseram que requer a mesma quantidade de trabalho e 20% disseram 
que requer mais trabalho, pois exige mais dedicação e compromisso do aluno 
e do professor.

Silva & Rocha Jr. (2010) afirmam que o professor no ensino superior, 
“não foi preparado para ensinar, e em decorrência disso, sua experiência deri-
va principalmente de seu conhecimento no campo em que atua”. 

Logo o exercício docente como uma prática social, a profissionalização 
do professor passa a ser estratégica no repensar da educação em suas dimen-
sões institucional e social. De posse de um método pedagógico como a pro-
blematização, e envolvimento docente e discente torna-se necessário escolher 
os cenários de ensino aprendizagem. Segundo os autores, estes métodos peda-
gógicos “são essenciais no desenvolvimento da proposta, e para a Fisioterapia 
transcender a estrutura hospitalocêntrica” o uso das novas tecnologias são o 
grande desafio.

Quanto ao ambiente virtual, perguntou com o que o professor se preo-
cupa mais: 70% disseram que o conteúdo do curso é mais importante e 30% 
disseram que a opinião dos alunos deve ser levada em consideração.

Gadotti (2008) considera que a escola tem a função de ensinar a pensar, 
mesmo dominando as novas tecnologias, “ensinar a pensar criticamente”. Diz 
ainda que é preciso “reservar ao cérebro humano o que lhe é peculiar: a capa-
cidade de pensar em vez de desenvolver a memória”. Por isso se faz necessá-
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rio rever os valores culturais vigentes em nossa sociedade para transpor essa 
fase de transição na educação contemporânea.

Ao analisar sobre as novas tecnologias utilizadas em suas aulas, 80% 
disseram que utilizam com frequência, entre elas o data-show, a internet, o 
rádio, o DVD, a conexão wi-fi e a plataforma virtual; 20% dos professores 
disseram que utilizam tais ferramentas raramente.

Segundo Salvador et al (2009)

Ultimamente observam-se diversas experiências educacionais com os 
objetivos de democratizar o conhecimento tecnológico digital e pro-
porcionar condições mínimas dos professores e alunos a ingressarem 
no mundo virtual e, consequentemente fazer parte de uma sociedade 
atuante e crítica em que a escola, enquanto instituição oficial de ensino 
possui responsabilidade sobre este viés social. 

Nas instituições de ensino superior o compromisso social em relação 
às novas tecnologias encontra um vasto espaço no campo acadêmico, seja de 
pesquisa, ensino e/ou extensão. Tais áreas de atuação não estão desconectadas 
e segundo os autores “podemos afirmar que a área de estudos sobre as tec-
nologias virtuais encontra-se em pleno desenvolvimento em nível nacional”. 
Entretanto, a cultura e os hábitos do cotidiano no espaço escolar estão ainda 
distantes das realidades acadêmicas e o resultado de tal distanciamento pode 
estar, dentre outros fatores, na tradicional formação de professores universi-
tários.

Quando se refletiu sobre a inserção das novas tecnologias no âmbito 
educacional e a interferência nas relações dentro da sala de aula, houve várias 
justificativas, sendo que 80% dos professores relataram que é através destas 
tecnologias, que os docentes têm maior facilidade em passar o conteúdo para 
os alunos. 

Nesse aspecto a interferência é de “modo positivo uma vez que utili-
zando de recursos tecnológicos o professor amplia o modo de exibição da 
disciplina por meio da inserção de vídeos, documentários, desenhos com ani-
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mações virtuais, facilitando o aprendizado e interesse do aluno”. 
Não podendo deixar de citar que o professor precisa atualizar, pois ajuda 

no interesse e entusiasmo do aluno e professor, garantindo “a motivação, a 
maximização do tempo, além de utilizar à mesma linguagem dos discentes”. 

Merece destaque também “a velocidade de geração e acesso às infor-
mações sobre os mais diversos temas propostos pelos cursos de graduação 
oferecidos contemporaneamente”. Além de facilitar “o relacionamento entre 
intermediador (professor) e o aluno; e entre os próprios alunos, oferecendo 
maiores oportunidades de participação”.  

Por fim os professores garantem que as aulas ficam “mais dinâmicas, te-
mos apenas que fazê-las com qualidade para despertar a atenção dos alunos”.

A não interferência dessas relações foi registrada por 20% dos professo-
res que não justificaram suas respostas.

Carvalho e Ivanoff (200) disseram que “as práticas educacionais ga-
nham vida e se multiplicam em novas possibilidades e descobertas com o 
agir de professores e alunos”. São as competências e habilidades de todos os 
agentes no processo educacional que determinam as transformações das ins-
tituições escolares e seus resultados, pois o conhecimento não é cumulativo, 
é dinâmico e se renova constantemente, se transforma através do equilíbrio 
das ações que juntam convergência e divergência, assimilação e acomodação.

Ao avaliarem sobre a questão se o aluno está preparado para participar 
do processo ensino aprendizagem no ambiente virtual, 20% dos professores 
disseram que sim, 20% disseram que não e justificaram dizendo “que a res-
ponsabilidade dos alunos está aquém da exigida pelo ensino virtual. A liberda-
de que o aluno encontra e a ausência de um professor para retirar suas dúvidas 
que por ventura surjam, seja um empecilho para sua formação no ambiente 
virtual.” Ainda disseram que “os alunos hoje são muito acomodados quando 
diz respeito a ir atrás de algo, preferem as coisas mais fáceis”.

Outros 60% dos docentes disseram ter dúvidas quanto essa preparação 
do discente e se justificaram: “o aprendizado por meio unicamente virtual 
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pode ser deficitário, pois as dúvidas podem às vezes não serem resolvidas 
ou até mesmo você ter uma dupla interpretação de certa forma errônea de 
um mesmo assunto.” A presença de um professor na sala de aula ainda se faz 
necessária para que se tirem as dúvidas e se norteie o caminho de estudos a se-
rem trilhados pelo aluno. Os professores acreditam que após estas orientações 
o aluno terá mais confiança e segurança nas pesquisas e estudos no ambiente 
virtual.

Ainda disseram que “o fato de não dominar o sistema virtual, pode pre-
judicá-los, teriam que ser melhores orientados e conscientizados para não des-
viar a atenção para outros assuntos que não fossem acadêmicos”.  Realçaram a 
necessidade de disciplina, pois “o ensino virtual necessita de muita disciplina 
por parte dos discentes. Às vezes a disciplina não faz parte da personalidade 
dos discentes”. 

Também foi feita uma relação com a inclusão digital que vive o Brasil, 
pois “o nosso país necessita de um programa de inclusão digital mais intenso 
para que os discentes de cursos de graduação superior, tanto no nível de bacha-
relados quanto de licenciaturas, ingressem nas instituições de ensino superio-
res mais preparados para a utilização das novas tecnologias disponibilizadas”. 

Ainda temos que lidar com o preconceito virtual “porque se alimenta 
ainda grande preconceito com relação a este processo de ensino aprendiza-
gem, e o novo sempre traz certa ansiedade e resistência.” Acredita-se que seja 
uma questão de tempo e atitude, pois as novas tecnologias estão aí, e quem 
não se adequar pode ficar para trás. Além do que, esta forma de ensino apren-
dizagem tem conquistado o mercado da educação, pois, de certa forma amplia 
o acesso à mesma. 

 Por fim um professor relatou que no ambiente virtual pode servir como 
complemento, mas como única forma de ensino, deixa muitas dúvidas quanto 
ao seu efetivo funcionamento e resultado. Segundo o professor “o conteúdo 
fica muito vulnerável, pois como ainda estarão absorvendo assuntos novos, 
fica difícil fazer o filtro do que realmente é verdade e seguro, principalmente 



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG
ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

257

longe do professor. Sempre encontramos pesquisas de alunos feitas com ‘Ctrl 
C’e ‘Ctrl V’ com baixa qualidade e acredito que o ambiente virtual facilita esta 
péssima prática”.

Esse mesmo professor relata a necessidade de explorar mais os livros e a 
escrita, “na geração virtual, apesar de fácil acesso aos conhecimentos, alguns 
pontos do ensino tradicional são importantes. A prática profissional repassada 
do professor para o aluno com certeza não tem a mesma qualidade que a do 
ensino presencial.” Por fim o professor diz que “ainda não podemos esquecer 
as diversas formas de ensino aprendizagem, mais facilmente exploradas no 
ensino presencial, sendo que a dificuldade do aluno pode ser detectada e tra-
balhada mais precocemente”.

Para Barros e Calvacante (2008) os pontos de vista das “teorias de en-
sino-aprendizagem, da aprendizagem do aluno em si, são pouco explorados e 
talvez sejam estes aspectos, fundamentais na compreensão das novas tecnolo-
gias e como podem auxiliar a educação escolar”. 

Compreender como o aluno aprende e que aspectos desta aprendizagem 
podem potencialmente ser explorados, são passos iniciais na implementação 
de qualidade de práticas de ensino envolvendo a prática das novas tecnologias 
na educação.

5. CONCLUSÃO

Apesar das novas tecnologias representarem inovação na mediação do 
conhecimento, alguns docentes ainda estão distantes quanto aos critérios e 
possibilidades de uso desses instrumentos para enriquecer e diversificar o pro-
cesso de ensino-aprendizagem através da experimentação de novas metodolo-
gias, resultando assim, em novas práticas pedagógicas.

Os cursos de fisioterapia utilizam métodos tradicionais de ensino através 
da reprodução do conhecimento, ficando a ação do docente fragmentada e 
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assentada inicialmente na teoria e memorização. Este modelo ainda é o domi-
nante na formação dos profissionais, que apresentam dificuldades de utilizar 
outras formas de ensinar que não a de transmitir conhecimentos. A utilização 
das novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem deve-se ser levado 
em conta o porquê de usá-las em suas aulas e não o fazer somente por exigên-
cia da instituição onde leciona.

Os recursos tecnológicos que auxiliam nos processos de ensinar e apren-
der deverão ser apresentados como estratégia nos quais professores e alunos 
devem ser considerados como parte integrante, podendo ser complementados 
ou adaptados de acordo com a realidade e necessidade de cada um. A forma-
ção do professor deve refletir a complexidade de relações e paradigmas que 
precisam ser revistos para serem modificados. Porém é fato, que se faz neces-
sário aos professores serem capazes de se comunicarem através de códigos 
digitais e a intervenção sociocultural.  

Portanto, utilizar os recursos tecnológicos no processo ensinar deve 
identificar a melhor forma de alinhar a motivação dos alunos e agentes educa-
tivos com a aprendizagem. As tecnologias estão à disposição de todos e cada 
vez mais as pessoas se apropriam delas, o que propicia grandes oportunidades 
para os educadores. Esse é o desafio para o professor do século XXI, inclusive 
dos professores do curso de fisioterapia: perceber que os avanços tecnológicos 
representam grandes oportunidades, pois o processo de aprendizagem não se 
limita somente à sala de aula e o uso do quadro e giz ou pincel.

Enfim, no mundo contemporâneo cabe ao professor aprender, exercer a 
liderança ao orientar seus alunos – submetidos ao crivo da ética – a realizar 
boas buscas, para encontrar bons resultados, garantindo no mínimo, o com-
prometimento em busca da sua felicidade.
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A CONTRIBUIÇÃO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA O 
DESENVOLVImENTO HUmANO

marilda de Souza Almeida1

*

Resumo: Este trabalho tem o objetivo de apresentar um estudo acerca das 
contribuições da contação de histórias para o desenvolvimento humano nos 
aspectos cognitivos, sociais e emocionais. Explanará sobre as narrativas orais 
nas sociedades primitiva e contemporânea, suas histórias e suas manifesta-
ções. Discorrerá também, sobre posturas, segredos e técnicas que deverão 
nortear o trabalho do professor, bem como a orientação do supervisor, seja 
do Ensino Fundamental, Médio ou Superior ou de alguém que se proponha a 
ser um contador de histórias, e o seu desempenho durante a realização deste 
ato. Apresentará ainda, o resultado das pesquisas bibliográficas, de campo e 
alguns depoimentos de pessoas que se colocaram em uma posição de contador 
de histórias, sistematizados em textos e tabelas, à luz de referenciais teóricos, 
que servirão para a efetivação e conclusão sobre o estudo do tema em expo-
sição. 

Palavras-chave: Narrativas. Orais. Contador. Desenvolvimento. Educador. 
Educando.

Abstract: This paper aims to present a study about the contributions of story-
telling for human development in the cognitive, social and emotional aspects. 
Will explain about the oral narratives on the primitive and contemporary 
societies, theirs histories and demonstrations. Still will talk about positions, 
secrets and techniques which should guide the work of teacher, as well the 
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guidance of the supervisor, whether the Elementary School, High Scholl or 
College, or someone who intends to be a storyteller and their performance 
while performing this act. 

Keywords: Oral Narrative. Teller. Development. Educator. Educating.

Introdução

 O ato de contar uma história é uma das formas mais antigas e tradicio-
nais de se transmitir conhecimentos. Surgiu nas sociedades primitivas, antes 
mesmo da escrita.

 Com o advento da modernidade, o ato de contar histórias foi deixado de 
lado e substituído muitas vezes por outras atividades tecnológicas.

 Em um mundo globalizado e informatizado, aonde as informações che-
gam a um segundo apenas, através da TV e do computador, e com grandes 
atrativos e apelos visuais, as narrativas orais se perdem, caindo no esqueci-
mento. O lúdico, o imaginário está sendo mutilado e trocado por jogos eletrô-
nicos individualistas.

 Em pleno século XXI, percebe-se uma grande lacuna, deixada pela falta 
de contadores de histórias. As pessoas, apressadas, não conseguem mais tem-
po para se dedicarem a tal ato. As crianças são estimuladas pela tecnologia 
a assistirem pela TV, computador e Internet, a outras atividades que, com o 
passar do tempo, foram tomando o lugar da história.

 O resultado é que crianças, jovens e adultos, tornaram-se maus ouvin-
tes, maus leitores, maus escritores, maus oradores, incapazes de se expressa-
rem claramente tanto na fala como na escrita.

 O prejuízo pode ser sentido nas relações, na socialização e na própria 
aprendizagem. Crianças vivendo isoladas, a violência incentivada pelos meios 
de comunicação e uma crescente carência na apreensão de conhecimentos. 
Observa-se ainda, um enorme índice de dificuldades afetivas, sociais e cog-
nitivas, o que leva a uma não aprendizagem ou então a uma aprendizagem 
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deficitária.
 É cada vez mais comum a aflição nos olhos dos professores ao se de-

pararem com este quadro de alunos que cada vez menos se interessam pela 
leitura e escrita, e que consequentemente apresentam dificuldades na aprendi-
zagem.

 Não há muitas alternativas. Na verdade é necessário um trabalho ur-
gente de humanização. Este trabalho deve ser feito na escola, na sala de aula, 
através do resgate do lúdico e do prazer de se ouvir uma história contada com 
grande fervor e generosidade, pelo professor.

 O objeto de estudo da presente pesquisa revela observações feitas nos 
anos de 2000 à 2007 na Escola Estadual “Presidente Olegário” da cidade de 
João Pinheiro – MG e também no Colégio Cenecista João Pinheiro – MG, com 
alunos de 9 a 10 anos, a partir de experiências vivenciadas em sala de aula, 
onde as crianças têm apresentado elevado grau de desmotivação e dificulda-
des na aprendizagem. Além disso, outras observações foram feitas no curso 
de Pedagogia da Faculdade Cidade de João Pinheiro, onde alunos-professores, 
preocupados, têm revelado as mesmas dificuldades citadas acima, encontradas 
em suas salas de aula. 

 Num mundo cercado de informações virtuais e individualizadas, faz-se 
necessário que as instituições educacionais se preocupem efetivamente com 
a criança atual. É preciso exercitar nos educandos o gosto pelas narrativas 
orais, uma vez que as histórias desenvolvem a inteligência, o potencial crítico, 
o imaginário e levam as crianças a construírem valores coletivos e essenciais 
para o crescimento afetivo, social e cognitivo, tornando-as assim um ser hu-
mano melhor, inseridas em um mundo consequentemente mais justo e acolhe-
dor.

 Este trabalho pretende provocar reflexões e apresentar a necessidade 
de se recuperar a infância, reencontrar os folguedos, medos, mitos e definir a 
trajetória afetiva da criança.

Pretende ainda resgatar relações orais e crenças na palavra, lançar o pra-
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zer pelo sonoro e incitar mudanças, remexer na imaginação destas crianças e 
recompor o lugar de seres criadores no mundo em que as mesmas vivem.

E finalmente, lançar um novo olhar sobre essa temática destacando a 
urgência de novos contadores de histórias, tanto no âmbito da escola quanto 
no seio das famílias.

Escolhi este tema, porque sou professora nestas escolas desde 2000 e 
2002 respectivamente, e professora no Curso Pedagogia da Faculdade Cidade 
de João Pinheiro, desde 2006, onde atuo na formação de novos professores do 
Ensino Fundamental I.  Enquanto professora, percebi a importância de resga-
tar as narrativas orais e por considerar que a criança, o adolescente e também o 
adulto, quer no Ensino Fundamental, Médio ou Superior, precisam ser felizes 
e encontrar prazer na escola em que estudam.

 Este estudo tem o propósito de apresentar uma reflexão acerca das con-
tribuições da contação de histórias para o desenvolvimento humano, explanar 
sobre a tradição oral nas sociedades primitiva e contemporânea; discorrer so-
bre a atuação do professor contador de histórias e as várias formas de contá-las 
e apresentar as contribuições afetivas, sociais e cognitivas na vida de quem 
ouve histórias, pois estudos e pesquisas têm revelado a importância e a ne-
cessidade de se ouvir histórias. Os adultos que tiveram contato com histórias 
infantis seja como ouvintes ou como contadores, possuem uma vida mais feliz 
e demonstram grande habilidade em lidar e resolver situações de natureza 
sentimental.

Segundo Fanny Abramovich (2001) “é ouvindo histórias que se pode 
sentir (também) emoções importantes como a tristeza, a raiva, a irritação, a 
tranquilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente tudo o que as nar-
rativas provocam em quem as ouvem.”

 Tanto o contador de histórias como o ouvinte libera suas emoções du-
rante o ato da narrativa, desperta o prazer, o belo, reconstrói imagens passadas 
na mente e se projeta com grande criatividade para o futuro. É um momento 
de fantasia que se agrega ao real e dá sentido à vida, provocando sentimentos 
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de alegria, esperança e partilha.
 Para a criança é importante ouvir histórias, pois quando ela participa 

de uma narrativa está interiorizando e desenvolvendo funções afetivas, emo-
cionais, cognitivas e se preparando para se tornar um adulto equilibrado e 
feliz. Abordando essa questão Vygotsky (1991) afirma que “a criação de uma 
situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança; pelo contrário, é 
a primeira manifestação da emancipação da criança em relação às restrições 
situacionais”.

 A contação de histórias estimula nos educandos habilidades de escuta, 
fala, escrita e leitura, capacidades fundamentais para formar sujeitos ativos, 
participantes e críticos da sociedade em que estão inseridos.

 Contar histórias é mais que sonorizar, é acima de tudo uma grande arte 
que se originou em tempos longínquos e hoje está bastante ausente das rela-
ções do mundo moderno. Entretanto, nada impede que volte a fazer de forma 
intensa, parte da ordem do dia. 

 Este trabalho abordará a história das narrativas orais, suas origens e 
manifestações, sob a ótica primitiva e contemporânea, ressaltando as formas e 
fundamentos de se contar uma história no passado e em tempos atuais.

Evidenciará algumas técnicas, postura, atuação e os desafios para o pro-
fessor ou alguém que se proponha e deseja ser um grande contador de histó-
rias.

E, finalmente, exibirá algumas relevantes contribuições que o ato de se 
ouvir histórias desde a mais tenra idade, proporcionará nas relações afetivas, 
sociais e cognitivas ao longo da vida destas pessoas.

A tradição oral nas sociedades primitiva e contemporânea

Contar histórias é uma prática milenar da humanidade. Essa tradição nos 
remete aos ancestrais orientais, africanos e gregos com intricadas sequências 
narrativas, revelando as crenças e os grandes feitos sociais e políticos. Asso-
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ciados aos vários momentos históricos que permearam diferentes sociedades, 
as histórias ou narrativas tornaram-se um fenômeno cultural fundamental ao 
expressarem o pensamento, os valores, convicções e hábitos das sociedades 
de onde emergiram.

Para Walter Benjamim, o ato de contar histórias, até o início do século 
XX, tinha como propósito primeiro, a transmissão de experiências, a vivifi-
cação da sabedoria do outrora e tinha no ócio uma das condições básicas para 
sua existência. Por isso, os velhos – aqueles a quem o tempo já propiciara 
maior acúmulo de experiências – eram os narradores por excelência.

Nas sociedades primitivas, as pessoas assentavam-se ao redor do fogo 
para se aquecerem, alegrar, conversar e contar casos. Era uma forma de trans-
mitir e ao mesmo tempo guardar através da repetição, seus ensinamentos, suas 
tradições e sua língua. Segundo a escritora Angélica Sátiro: “ ... nas comuni-
dades primitivas existia aquele momento coletivo ao redor do fogo, no qual 
o mais velho e/ou a mais velha passava(m) sua sabedoria aos mais jovens 
através das histórias...(SÁTIRO, s/d, p. 13,14)”. 

As narrativas floresceram no meio artesão, segundo Walter Benjamim, 
“se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila 
do vaso.”. É, pois, uma forma artesanal de comunicação, não exclusiva da 
voz, mas do olhar, das mãos, dos gestos. Assim, para o autor citado acima:

A antiga coordenação da alma, do olhar e da mão, que transparece nas 
palavras de Valéry, é típica do artesão, e é ela que encontramos sempre, 
onde quer que a parte de narrar seja praticada. (BENJAMIM, s/d, p. 
211.)

 Como atividade artística, possuidora de normas e técnicas, a arte de 
contar histórias se desenvolveu no fim do século XIX, sobretudo nos países 
nórdicos, anglo-saxões e, posteriormente nos latino-americanos.

Nos velhos tempos, o ato de contar histórias era tão importante, já que o 
conhecimento circulava por meio da oralidade, que se tornou uma profissão, 
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em vários países, como na Irlanda e na Índia.
O ato de contar histórias, segundo alguns autores, “é tão antigo quanto 

andar para trás”. Nos primeiros tempos da humanidade, quando não havia 
a comunicação escrita, nem o rádio nem a TV, eram os contadores de histó-
rias que distraiam as pessoas transmitindo-lhes ensinamentos fundamentais 
de vida, passados de geração a geração, através da narrativa de mitos e contos 
de encantamento.

Sabe-se então, de acordo com estudiosos e pesquisadores, que o conto 
de literatura oral surgiu entre os povos antigos como uma necessidade básica 
de se explicar a origem e significados das coisas que rodeiam o homem. 

Porém, muitas dúvidas pairam no ar. De onde, como e quando eles sur-
giram? Alguém os imaginou? Quem? Por quê?

Algumas hipóteses fazem acreditar que, em um tempo bastante remoto, 
eles surgiram e foram passando de geração a geração. Estudos não comprova-
dos apontam para uma origem oriental. 

De acordo com Cléo Busatto é o “Oriente, berço das mil e uma noites e 
tantas outras histórias”.(BUSATTO, 2003, p. 20).

Alguns filósofos relacionam a criação do pensamento mitológico, capaz 
de explicar os significados e experiências aos fenômenos da natureza e suas 
manifestações. Assim, o relato oral direciona para uma necessidade que o ho-
mem das sociedades antigas tinha de ler o mundo à sua volta e também de se 
expressar. O conto então surgiu como forma de encantamento que o próprio 
homem criou.

Segundo Bloch, “as narrativas são reconstruções de fatos no tempo, ou 
seja, traduzem um determinado tempo social, adquirem os contornos do tem-
po em que são produzidas”. (Bloch, 1984, p. 12.)

As narrativas se traduzem em documentos vivos, dinâmicos, que denun-
ciam costumes, mentalidades, posturas, comportamentos e diferenças sociais 
e poderes de um tempo determinado, oferecem informações sobre fatos histó-
ricos, sociológicos e antropológicos.
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Com o passar do tempo, as narrativas orais sofreram alterações, por ve-
zes referentes aos valores de cada época. Além disso, cada contador acrescen-
tava ou subtraia-lhes detalhes que revelavam características pessoais e ainda 
próprias de seu tempo e de seus ouvintes.

Muitas vezes modificavam essas histórias a partir do que viam, ouviam, 
principalmente, do que sentiam. Por isso, a apresentação da narrativa 
dependia muito da sensibilidade do narrador no momento da recitação. 
Cada vez que enunciava a história, era livre para adaptar e personalizar 
o texto com o seu dialeto, com sua ênfase dramática, expressiva e com 
seus gestos. (MACHADO, 1994, p. 21).

No último século, a literatura oral passou a ser vista como fonte de es-
tudos e merecedora de pesquisas sistematizadas. É nesse quadro de ciência 
fragmentada, subjetiva que se proliferam os estudos autobiográficos, as histó-
rias de vida, os contadores de histórias, enfim que as fontes orais foram reva-
lorizadas na construção da História. Nessa perspectiva da ciência, não mais se 
pode entender o oral e o escrito como dicotômicos, pois o que foi oral outrora, 
embora no presente se encontre escrito, revela permanências de uma cultura 
oral expressa no estilo, nas palavras utilizadas, na apresentação informal do 
enredo. Assim, a literatura foi e continua sendo produzida de forma oral e, 
posteriormente, transforma-se em literatura escrita, conservando, no entanto, 
o estilo pessoal. Dessa forma, no começo do século XX, surgiu a primeira lite-
ratura escrita do Oriente: Ilíada e Odisséia, de autoria de Homero, revelada ao 
mundo por Milman Parry (1902-1935). Segundo Havelock( 1996, p.163) “...
eram na verdade, originalmente, poemas orais, e que foram transcritos para a 
escrita em algum ponto entre 700 e 550 a. C.” (apud,  BUSATTO, 2003, p.23).

A partir daí, muitas obras de contos, mitos, fábulas e lendas foram pu-
blicadas. E no mundo ocidental, prevaleceram os contos de fadas, herança dos 
povos Celtas.

Dos povos primitivos até os povos contemporâneos, os contadores esta-
vam por toda a parte. Cada povo contava suas origens, tradições, seus signi-
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ficados. E davam, através de seus relatos, sentido ao mundo em que viviam.
Várias coletâneas surgiram no Oriente e depois no Ocidente por meio da 

transmissão oral e de seus legítimos representantes, os contadores de histórias 
– que receberam diferentes nomes, dependendo do local em que estivessem 
- que constituíram um grande legado para todos os povos, como ainda o fa-
zem os griots, em alguns países da África, e os velhos pajés, nas sociedades 
indígenas.

Todo esse acervo mítico da humanidade, agora perpetuado pela escrita 
e outros recursos, foi transmitido pelo contador de histórias – que re-
cebeu nomes diferentes nos diferentes locais por onde passou: rapsodo 
para os gregos, bardo para os celtas, griot para os africanos, que narrava 
de aldeia em aldeia os ensinamentos ouvidos por seus ancestrais, ou 
por seus mestres, como fizeram os tantos discípulos de Cristo e Buda. 
(BUSATTO, 2003, p.26).

Sabe-se também que muitos contos da tradição oral têm suas origens 
nos ensinamentos religiosos. Jesus Cristo foi um grande contador de histórias, 
conhecidas como Parábolas e encontradas na Bíblia, o Livro Sagrado. Esses 
ensinamentos são tão atuais quanto antigos e ainda hoje são meditados nas 
celebrações religiosas.

Muitas pessoas, de personalidade curiosa, souberam praticar a arte de 
ouvir e armazenaram histórias que o povo contou. Um grande exemplo, aqui 
no Brasil, é Luís da Câmara Cascudo, que teve como ama uma grande con-
tadora de histórias, Luiza Freire, ou Bibi, como a chamava carinhosamente.

Bibi, que conviveu com Câmara Cascuda, durante 38 anos e foi consi-
derada a sua Sherezade  era “Humilde descendente de lavradores, não sabia 
ler nem escrever, porém era uma autêntica representante da manutenção desta 
tradição oral.” (CASCUDO, 1984, apud, BUSATTO, 2003, p. 27).

Câmara Cascuda, grande ouvinte de histórias, registrou-as em seus li-
vros que nos apresentam contos genuinamente brasileiros ou versões adapta-
das dos contos de fadas europeus, como: Lendas brasileiras, Histórias que o 
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tempo leva, As mil e uma noites, Calila e Dimna, dentre outros.
Mas com o advento da modernidade, o costume de contar e ouvir his-

tórias encontra-se adormecido, foi deixado de lado em benefício de novas 
conquistas tecnológicas. As narrativas orais muitas vezes são consideradas 
como meras superstições, desprovidas de comprovação científica, tornando-se 
próprias para entreter crianças no momento de dormir.

No entanto, a narrativa oral, continua presente em toda a sociedade. É 
uma das primeiras formas de comunicação do homem com o mundo. Os pri-
meiros heróis, os primeiros sonhos, os primeiros movimentos de amor, ódio, 
solidariedade, vêm com as histórias fascinantes, ouvidas na infância. E hoje, 
em pleno século XXI, percebe-se a riqueza da simplicidade e ludicidade, pre-
sentes nessa forma de ensinar. E o ato de “contar histórias” revela além dos 
aspectos pedagógicos, a confirmação do compromisso com a estética, a bele-
za, o prazer e o entretenimento. Assim, fica comprovada a grande perda com 
o esquecimento deste ato, para os indivíduos e a sociedade como um todo.

Muitos questionamentos surgiram através de estudiosos, preocupados 
em desvelar os mistérios que envolvem as narrativas orais. Apareceu então, a 
figura do pedagogo, à procura de técnicas e processos adequados à educação 
das crianças. Descobriram que as histórias se traduziam em verdadeira “minas 
de ouro”. Os psicólogos também reconheceram a sua importância e a partir 
desse momento nasceu a Literatura Infantil.

Parte fundamental da vida da criança desde a mais tenra idade, a lite-
ratura constitui alimento precioso para a sua alma. E as narrativas orais pos-
suem o poder de incentivar o gosto pela leitura, como afirma Maria Clara dos 
Angelos:

O hábito da leitura se processa por estágios e é anterior à alfabetização. 
Desde a mais tenra idade, este hábito se desenvolve, cria o gosto pela 
leitura. É ouvindo histórias infantis, desde a primeira infância, contadas 
ou lidas – pela mãe, pai, avós, tias – que as crianças desenvolvem sua 
imaginação e enriquecem sua linguagem. (ANGELOS, p. 18 – 19, s/d).
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No século XX, as publicações científicas sobre as narrativas orais, con-
tos, mitos e outros estudos dentro dessa abordagem, eram bastante raros. Foi 
através do folclorista russo Vladimir Propp, que publicou a “Morfologia dos 
Contos”, que esse tema começou a ser pesquisado, principalmente na Psicote-
rapia, Antropologia, Linguística e Educação.

E hoje, o que se observa, é um crescente interesse e uma grande busca 
acerca das funções e poder do conto, nos processos psíquicos e educativos.

O conto tem sido objeto de estudo de vários povos. Nas sociedades afri-
canas, a oralidade vem sendo pesquisada e grande parte de sua tradição foi 
preservada como fonte de transmissão de conhecimento. De acordo com Co-
moé Krou, na África, o conto é considerado uma “brincadeira instrutiva”. 

As sessões de contos são antes de tudo uma brincadeira organizada, 
uma “brincadeira oral” que deve interessar, divertir e descontrair antes 
de instruir e formar.(KROU, 1996, p. 38).

Assim, na sociedade africana, o conto não deve somente divertir ou so-
mente educar, mas deve divertir e educar ao mesmo tempo – o que na verdade 
são funções associadas.

Apesar de comprovada a fundamental importância das narrativas orais, 
na sociedade contemporânea, onde as informações surgem de todos os luga-
res, por meio de equipamentos altamente capacitados tecnologicamente e em 
frações de segundos, há um grande vazio, lacuna de contadores de histórias, 
que consigam contar a sua própria experiência ou a experiência vivida e rela-
tada pelo outro. As experiências tornaram-se incomunicáveis. O mundo está 
órfão de contadores de histórias...

...De histórias tristes, que mexam com a emoção da gente, que des-
pertem aquela tristesura doída, aquelas lágrimas nos olhos um pouco 
envergonhadas, mas que fazem tanto bem...Histórias que marcaram a 
infância de todos, exatamente porque iam lá no fundinho, fazendo bro-
tar a emoção primeira e verdadeira (quem é que pode se esquecer da 
Sereiazinha e até hoje sentir uma palpitação boa, por todo aquele sofri-
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mento e doação?...) (ABRAMOVICH, 1983, p. 59).

De acordo com a autora citada acima, além de uma boa história con-
tada por alguém engraçado e que “conte direito”, as pessoas estão carentes 
também de humor e emoção. Falta o fantástico, o maravilhoso, o deixar-se 
envolver, elementos que, em tempos atuais foram substituídos pelo efêmero, 
rápido e virtual.

Atualmente não há mais fogueira, nem tempo para sentar-se ao redor 
dela. Existe o rádio, a TV, o computador... e tantos outros instrumentos, que 
até poder-se-ia dizer; “contar histórias é uma arte sem lugar às portas do 
século XXI.”  Mas é preciso desafiar o tempo e as pessoas que hoje vivem, 
a acreditar que são capazes de ouvir e acolher palavras, mais ainda, que são 
capazes de colocar a voz para expressarem o mundo e esboçar desejos, sonhos 
e projetos que muitas vezes estão resguardados pelo coração.

E assim, através das narrativas orais, o homem deverá continuar traçan-
do a sua trilha, deixando para trás de si, rastros, para que as histórias não se 
percam ao vento, mas se repitam, se entrelacem, se completem e se aprimo-
rem, e se transformem em histórias reconstruídas e memórias compartilhadas, 
traduzindo crenças, amores e desafetos, experiências pessoais e sociais – do 
passado, do presente e do futuro.

E de acordo com Cléo Busatto ( 2003, p. 80), existe uma mobilização 
ainda pequena e tímida, mas com grande empenho para o trabalho de recu-
peração da prática oral. São os contadores urbanos, um movimento que urge 
retomar a arte da oralidade e suscitar as histórias em todos os espaços onde 
a vida palpita: casas, escolas, clubes, hospitais, asilos, creches, ruas... Enfim, 
onde o imaginário possa fluir e preservar uma faculdade humana fundamental 
– de acordo com a pedagogia da imaginação - e segundo Ítalo Calvino “... a 
capacidade de pôr em foco visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e 
formas de um alinhamento de caracteres alfabéticos negros sobre uma página 
branca, de pensar por imagens...” (Calvino, 2001: 108).
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Enfim, é urgente acordar na contemporaneidade, contadores e ouvintes, 
através da escola, lugar privilegiado para o exercício das práticas orais. E 
que as histórias inspirem e sensibilizem os educadores para que se cumpra o 
seu papel maior: o de abrir portas para seus alunos, que devem seguir avante, 
cheios de encantamento num compromisso com a alegria, a beleza, o prazer, a 
emoção de ler o mundo e construir também sua história.

Que os contadores, dotados de profunda sabedoria e iluminados pela 
sensibilidade e capacidade de transmitir oralmente ensinamentos, divulguem 
as tradições, o conhecimento popular por meio de lendas, fábulas, mitos e 
canções. Que pelo relato desses contadores, os contos populares voltem a vi-
ver, na lembrança das crianças, dos jovens e dos adultos, contribuindo para o 
reencantamento do mundo.

A atuação do contador de histórias e algumas estratégias para se 
contá-las

Para se contar uma história – seja qual for – não é necessário possuir 
“dom especial”, mas é necessário saber como se faz, para que esta atividade 
se torne mais fácil para o contador e mais envolvente para o ouvinte.

Estudos comprovam que as histórias desvendam novas palavras, estabe-
lecendo contato com a sonoridade das frases e nomes, além de brincar com a 
melodia dos versos e das rimas, determinando equilíbrio entre o que é ouvido 
e o que é sentido.

Assim, como toda arte, a de contar histórias também possui critérios, al-
guns segredos e técnicas, que devem ser observados e seguidos pelo professor 
ou contador.

Segundo Angélica Sátiro:

O contador de histórias precisa saber criar o clima propício, ambientar o 
conto, representar os personagens, emocionar seus ouvintes com a tra-
ma que explica e imprimir-lhe vida e alegria naquilo que está fazendo. 
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(SÁTIRO, p. 13 – s/d.)

O narrador precisa conhecer bem o conteúdo da narrativa, as relações 
entre as personagens e, sobretudo deve gostar da história que vai contar. Não 
significa necessariamente decorá-la, mas é preciso pesquisar e descobrir todas 
as nuances e possibilidades da exploração oral.

Na verdade, é imprescindível estudá-la, o que significa emocionar-se, 
apreender seus sentidos, identificar os seus elementos essenciais: introdução, 
enredo, clímax e desfecho, além de divertir-se com ela.

...Por isso, ler o livro antes, bem lido, sentir como nos pega, nos 
emociona ou nos irrita... Assim, quando chegar o momento de 
narrar a história, que se passe a emoção verdadeira, aquela que 
vem lá de dentro, lá do fundinho, e que por isso, chega no ouvin-
te... (ABRAMOVICH, 2004, p. 20)

Comprovada a importância da história como fonte de prazer e de desen-
volvimento para a criança, o jovem e o adulto, não se pode correr o risco de 
improvisar. O êxito da história depende de planejamento e preparação, sendo 
fundamental a elaboração de um roteiro e ainda a busca de indicadores que 
possibilitem uma seleção de qualidade, que garanta a motivação, o interesse e 
o sucesso, do momento em que a história for contada.

 Nem toda história está pronta no livro para ser contada. Mesmo que a 
linguagem esteja simples, é necessário uma adaptação verbal que revele dina-
mismo do contador e facilite a compreensão do ouvinte.

 Inicialmente, é preciso fazer uma seleção que considere, entre outros fa-
tores, o ponto de vista literário, o interesse do ouvinte, sua faixa etária – fator 
determinante – e ainda, segundo alguns autores, suas condições socioeconô-
micas. É indispensável também, levar em conta o estilo e o gosto pessoal do 
narrador. A história segundo Betty Coelho:
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... é o mesmo que um quadro artístico ou uma bonita peça musical: não 
poderemos descrevê-los ou executá-los bem se não os apreciarmos. Se 
a história não nos desperta a sensibilidade, a emoção, não iremos contá-
-la com sucesso. Primeiro, é preciso gostar dela, compreendê-la, para 
transmitir tudo isso ao ouvinte. Quando me interpelam nos cursos de 
treinamento dizendo: “Não gosto de contar histórias tristes, que devo 
fazer?” A resposta óbvia é: “Não as conte. Escolha o que gosta de con-
tar”. (COELHO, 2004, p. 14).

Esse primeiro passo – de selecionar o que contar – ainda que demorado,  
é de suma importância. Muitas histórias precisam ser pesquisadas, o que de-
manda tempo e disponibilidade.

A história, por ser um alimento da imaginação da criança, deve ser cui-
dadosamente escolhida de modo a atender à evolução do pensamento e inte-
resse infantil, levando em conta a sua faixa etária.

De acordo com Betty Coelho (2004, p. 15 a 19), a faixa etária se compõe 
de Pré-escolares, crianças de até 3 anos – fase pré-mágica – e de 3 a 6 anos – 
fase mágica -. E ainda a faixa etária dos Escolares, crianças de 7,8,9 e 10 anos 
em diante.

Na fase pré-mágica, as histórias devem ter enredo simples, vivo e 
atraente, capazes de expressar na criança, situações de sua vivência afetiva, 
doméstica, seu meio social, brinquedos e animais que a rodeiam, humaniza-
dos. Assim, de acordo com esta autora “... ela pode integrar-se com os perso-
nagens, consegue ‘viver’ os enredos e sentir-se no ‘lugar’ em que os episódios 
narrados ocorrem”. (COELHO, 2004, p. 16). 

 No estágio da fase mágica, os pequenos se encantam várias vezes com a 
mesma história. É a fase do “conte de novo” ou “conte outra vez” (COELHO, 
2004, p.16). Nesse momento, a criança, que já sabe o que vai acontecer na tra-
ma, aprecia com riqueza de detalhes e se identifica ainda mais com a história, 
dessa forma, o prazer de ouvi-la novamente se renova.

 Ainda nessa fase – mágica – a criança num primeiro momento, prefe-
re histórias com textos pequenos, enredos reduzidos e expressões repetidas. 



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG

ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

276

Num segundo momento, aprecia histórias de animais domésticos, de circo, 
zoológico e enredos que contenham alimentos, flores, nuvens e festas.

 Na idade escolar, as crianças de primeira e segunda séries, que ainda 
não possuem bom nível de leitura, gostam de histórias da fase anterior, mas 
os alunos de terceira série em diante, que se tornaram agora, ouvintes esco-
lares, deverão estar suficientemente motivados para as narrativas longas, que 
exibem o gênero fascinante das grandes viagens e aventuras, correspondentes 
aos desejos do pré-adolescente agitado e sonhador.

 Todavia a força da história é muito grande e vai além das crianças pré-
-escolares e escolares. É um encantamento que não tem idade, alcança as 
crianças, que ficam fascinadas, o adolescente que simula não apreciar por 
medo de se parecer infantil e o adulto que se deslumbra maravilhado, viven-
ciando paixões, amores, desamores, celebridades e misérias humanas.

 Entretanto, o jovem não se deixa envolver e convencer facilmente pelas 
histórias. Esta resistência é em parte explicada pela fase conflituosa de sua 
vida.

 Dessa forma, sabendo de sua extensão entre os sujeitos, o contador 
deve-se lembrar sempre, que a história não pode servir para disciplinar legiti-
mando castigos, nem chantagear ou enfatizar mensagens, mas sobretudo para 
provocar o prazer, o entretenimento e agradar a todas as idades.

Além disso, o contador de histórias necessita exercitar seu talento, cui-
dar da expressão facial, da entonação de voz, dos gestos, elementos vitais, que 
acrescentam às histórias um encanto especial, capaz de fazer com que o ou-
vinte, principalmente a criança, persevere, pedindo outras histórias. Segundo 
Cecília Meireles:

... O menino insiste, pede novas histórias... E agora já não é ele, apenas: 
“Marinheiros barbudos, boa gente, colocam-se em redor de nós, escu-
tam, riem, elogiam a narradora, e pedem por sua vez: ‘vamos vovozi-
nha, conta alguma coisa mais... (MEIRELES, 1984, p.82).
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O professor ou contador deve enfatizar os momentos mais significativos 
da história, abrindo espaço para que tanto as suas emoções, como a de seus 
ouvintes, sejam acordadas, propiciando um clima de envolvimento e encanto.

 Durante a narrativa, o contador não pode ignorar as interferências de 
seus ouvintes. Elas devem ser tratadas com muito cuidado, assinaladas e ob-
servadas, para se perceber como e de que maneira o imaginário da criança que 
fez a interferência está sendo tocado neste momento. Esta situação precisa ser 
lida e aproveitada posteriormente pelo contador, em prol do crescimento dessa 
criança e ou de todo o grupo.

 O contador, ainda que não precise “ter um jeito especial”, necessita es-
tar atento aos detalhes da narrativa. Deve conhecer bem o que vai contar, 
demonstrando paixão pelo que faz e pela história que está contando. Isso faz 
com que os ouvintes sintam segurança, se deixem mergulhar no enredo e bus-
quem encontrar caminho e equilíbrio para a resolução de suas dificuldades.

 E ainda, que saiba dar pausas, criar intervalos e respeitar o tempo que 
cada criança ou ouvinte demanda para construir seu cenário, visualizar perso-
nagens e adentrar nesse momento mágico.

 Importante também é não dar descrições minuciosas, deixando a porta 
aberta para o imaginário da criança, do jovem e do adulto, fluir e construir 
elementos e detalhes que liberem a criatividade e enriqueçam a trama.

 Igualmente, é bom saber usar as modalidades e possibilidades da voz: 
sussurros, voz baixa, voz alta, além de empregar de forma alegre e descon-
traída, onomatopeias e expressões engraçadas e bem humoradas. Todos esses 
cuidados contribuem para enriquecer a narração e para que o ouvinte vivencie 
e tome a sua posição na história.   

 É preciso ainda, saber iniciar e concluir a contação da história. Sobre 
esses momentos, Fanny Abramovich revela:

Ah, é bom saber começar o momento da contação, talvez do melhor 
jeito que as histórias sempre começaram, através da senha mágica “Era 
uma vez...”, ou de qualquer outra forma que agrade ao contador e aos 
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ouvintes... [...] Ah, não precisa ter pressa em acabar, ao contrário, ir 
curtindo o ritmo e o tempo que cada narrativa pede e até exige... E é 
bom saber que a história acabou dum jeito especial: “E assim acabou a 
história. Entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte 
outra...” (ABRAMOVICH, 2004, p. 22 e 23).

Dado o encerramento da narrativa, o momento se torna oportuno para 
conversas entre o contador e os ouvintes. No caso do professor, é importante 
que ele abra espaço para que os alunos perguntem, discutam e socializem 
ideias e comentários sobre a história, enredo e personagens. Nessa ocasião, 
várias atividades poderão ser propostas para a turma, como o reconto que pode 
ser oral ou escrito e utilizado como estratégia de avaliação.

Também é importante considerar a frequência para o exercício do ato de 
contar histórias. Por ser uma atividade proeminente nos processos cognitivos, 
sociais e emocionais, é bom que essa atividade seja uma rotina na sala de aula. 
Pois as crianças costumam eleger algumas dessas narrativas como suas favo-
ritas e buscarão posteriormente novo acesso a elas, seja novamente na forma 
de contação ou ainda na leitura do livro, o que contribuirá de forma relevante 
para o desenvolvimento do educando.

O contador, antes de iniciar a história, deve explicar porque escolheu o 
tema, mostrar o livro, falar do autor. Esses critérios preparam o ouvinte para 
receber a história de forma estimulante, além de estabelecer um pacto entre ele 
e o livro impresso, o que o motivará para a prática da leitura. De acordo com 
Fanny Abramovich:

E mostrar à criança que o que ouviu está impresso num livro [...] e que 
ela poderá voltar a ele tantas vezes quanto queira [...] E quando a crian-
ça for manusear o livro sozinha, que o folheie bem folheado, que olhe 
tanto quanto queira, que explore sua forma, que se delicie em retirá-lo 
da estante [...] que vire página por página ou que pule algumas até re-
encontrar aquele momento especial que estava buscando...(mesmo que 
ainda não saiba ler, ela o encontra...e fácil!). (ABRAMOVICH, 2004, 
p.22).
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Outro aspecto fundamental a observar, é que o contador ou professor 
deve alternar a maneira de contar as histórias, examinando o seu público, o 
enredo, o local e o momento em que ocorrerá a narração. Várias são as formas 
de contação: a partir do livro com texto ou sem texto; com objetos e sucatas; 
com dobraduras de papel – origami – com fantoches manufaturados ou feitos 
a partir de diversos materiais; oralmente; através de cartazes, transparências, 
slides, enfim há uma gama enorme de variações que devem ser pesquisadas e 
utilizadas pelo contador.

Além disso, atenção especial deve ser dada ao local. O ambiente preci-
sa ser previamente preparado, de forma agradável e confortável. Prevenir-se 
quanto ao algum ruído ou trânsito de pessoas que possam dispersar a atenção 
do contador e dos ouvintes. Que cada um encontre um jeito prazeroso de ficar: 
assentado, em roda, deitado sobre almofadas, tapetes ou esteiras. Esses arran-
jos são básicos para a garantia do sucesso do ato de contar histórias.

E ainda alguns cuidados devem ser observados pelo contador, para que 
o ato de narrar seja repleto de funções mágicas: evitar situações exageradas e 
gestos bruscos, buscar corrigir vícios de linguagem ou cacoetes, como: então, 
aí, né, e foi, é, estão entendendo? E outros, que podem comprometer a harmo-
nia das palavras e a beleza da história.

E finalmente, o contador de histórias, ou professor, seja de qual nível 
for, precisa entender que contar histórias significa saber o que contar, a quem 
contar, quando, porque e como contar com o coração imbuído de um espírito 
de cumplicidade e respeito, para que a criança ou ouvinte reaja emocional e 
conscientemente e assim se ponha a sonhar, imaginar, criatividar, associar e 
elaborar fatos que contribuam positiva e significativamente para uma apreen-
são e compreensão da realidade que o cerca de modo e prazeroso, alegre e 
descontraído, levando esse sujeito ao desejo de ouvir novas narrativas, sejam 
elas da vida real ou de contos maravilhosos.
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As contribuições afetivas, sociais e cognitivas da contação de histó-
rias para o ouvinte

Inventar, ler e contar histórias são tarefas fundamentais para que a crian-
ça estabeleça relações harmoniosas com o seu eu, com o outro e com o mundo.

Dessa forma, o contador ou educador, deve estar atento para perceber 
todas as reações de seus ouvintes.

A psicóloga Sayão ( 2001 ) afirma “...que o adulto, ao contar histórias, 
demonstra, além de um ato de carinho, o reconhecimento de que a criança 
pode aprender muito, de modo lúdico e prazeroso, a respeito de tudo que a 
cerca.” 

As narrativas orais possibilitam grandes oportunidades de envolvimento 
e interação da criança – principalmente – do seu mundo imaginário com o 
mundo exterior.

Assim, ouvir muitas histórias é de grande importância para a formação 
de qualquer criança. A partir do ato de ouvir, inicia-se um processo de desen-
volvimento essencial para se tornar um leitor ávido de descobertas e com-
preensão do mundo. De acordo com Maria Antonieta Antunes Cunha.

O primeiro contato da criança com um texto é feito oralmente, através 
da voz da mãe, do pai ou dos avós, contando contos de fadas, trechos da 
Bíblia, histórias inventadas (tendo a criança ou os pais como persona-
gens.) (CUNHA, 1974, p.16).

Assim, o ato de ouvir histórias, além de ser um momento de gostosura, 
prazer, divertimento e sedução, prepara a criança para o ato de ler, pois o livro 
da criança que ainda não lê, é a história contada. O mundo é um livro sem tex-
to, que precisa ser atribuído de significados, lido, compreendido e praticado. 
Dessa maneira, a história estimula no ouvinte o ato de ler e consequentemen-
te aproxima-o da palavra escrita, provoca o imaginário, deflagra emoções, 
lembranças, aponta novos caminhos e soluções e amplia os referenciais da 
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criança. É uma atividade fundamental e significativa. Segundo Louis Paswels:

Quando uma criança escuta, a história que se lhe conta penetra nela 
simplesmente, como história. Mas existe uma orelha detrás da orelha 
que conserva a significação do conto e o revela muito mais tarde. ( In: 
ABRAMOVICH, 2004, p. 24).

Há, então, entre vários estudiosos, psicólogos e educadores, grande 
consenso sobre a importância em torno do fato de que ouvir muitas histórias 
contribui de maneira evidente, para a formação de qualquer criança. Pesqui-
sadores afirmam ser esse, o marco inicial dos processos de aprendizagem da 
leitura, pois permite que a criança se lembre das histórias que ouviu, determi-
ne relações com outras tramas e crie, inclusive, novas versões.

Outro aspecto relevante, diz respeito à aprendizagem da linguagem 
escrita formal, estimulada pelo efeito das narrativas orais. A pedagoga Ma-
ria Angélica do Carmo Zanotto reafirma uma situação citada anteriormente 
(CUNHA, 1974, p.16) e vai além:

O primeiro contato da criança com um texto é feito oralmente, através 
da voz da mãe ou do pai, dos avós, dos professores, quando leem livros 
para elas. As histórias lidas em voz alta, a partir do livro, contribuem 
para familiarizar a criança com as características da linguagem escrita, 
que é diferente da linguagem que usamos para conversar informalmente 
– a linguagem oral. (ZANOTTO, 2003, p.5)

O hábito de ouvir histórias é importante também, porque amplia o voca-
bulário e estimula o desenvolvimento de estratégias que viabilizam o proces-
samento da linguagem, fundamentais para o sucesso escolar no futuro.

Além disso, as histórias possibilitam que a criança desenvolva sua cria-
tividade. Ao inventar ou mesmo dramatizar uma trama, a criança usa de forma 
intensa sua imaginação, essencial para o progresso do pensamento criador e 
promoção da socialização.

Outro fator a considerar, quanto aos benefícios de uma boa história para 
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a criança, ou ainda outro ouvinte, é a superação de seus medos, expectativas, 
inseguranças e raivas. Vivenciar essas emoções por meio das personagens das 
histórias possibilita descobrir o mundo em qual se vive, perpassado de con-
flitos, sendo fundamental para enfrentar e mesmo esclarecer tais angústias e 
encontrar caminho para resolvê-las. “As histórias ensinam as crianças a en-
frentar os sentimentos, seja de perda, angústia, medo ou amor. Elas mostram 
que tudo passa que sempre há uma Fada Boa (mãe, amigos, professora...) que 
nos ajuda a resolver os problemas...” (KNÜPPE, 2002, p. 11).

É também, através de uma história que se pode desvendar mistérios, 
descobrir outros lugares, outros tempos, outras culturas, outros modos de ser, 
de agir e de viver, elementos primordiais para se abrir as portas da compreensão 
do mundo.

As histórias, de forma especial, concorrem para auxiliar a criança a sa-
ciar a satisfação estética e de ser bem aceita, de amar e ser amada, de progre-
dir, de conhecer, de mudar através da observação de personagens envolvidas 
em situações problemáticas e conflituosas. Segundo Terezinha Casassanta:

Heróis como Heidi, a menina que teve de lutar duramente para 
ser bem aceita pelo avô; Jo, a personagem de Mulherzinhas, que, 
à custa de muito esforço, amor e renúncia aprendeu a aceitar seu 
papel de mulher; Davi, cuja bravura e destemor conseguiram der-
rotar o gigante Golias, oferecem à criança oportunidade de ver 
como outros indivíduos agiram em situações difíceis e a tornam 
assim capaz de aceitar melhor, ela própria, o seu papel. ( CA-
SASSANTA, 1974, p. 13).

As narrativas orais permitem ainda, que a criança desenvolva e cultive 
valores familiares, satisfazendo de forma natural, necessidades básicas de se-
gurança, amor e compreensão. Novamente Terezinha Casassanta revela:

Quando uma criança identifica sua mãe com a admirável Sra. March, 
mãe de Jo; ou a avó, com a sábia D. Benta, avó de Narizinho e Pedri-
nho, sua própria família significará muito mais para ela. Uma criança 
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que aprendeu com Pollyana a “jogar o jogo do contente” se sentirá me-
nos frustrada e infeliz... ( CASASSANTA, 1974, p. 13 ).

A arte de contar história proporciona ao ouvinte, seja ele criança ou 
não, apreender significativamente, conteúdos, conceitos e valores de maneira 
eficiente e agradável. Aristóteles afirmava que “[...] nada existe na mente que 
não tenha passado pelos sentidos”. (CASASSANTA, 1974, p. 21). 

A entonação correta da voz provoca emoção, desperta o interesse e age 
como facilitadora da aprendizagem, pois comprova a hipótese de que o apren-
dizado passa primeiro pela emoção, depois se aninha na mente, tornando-se 
uma grande experiência da qual se torna difícil esquecer.

De acordo com Abramovich a contação de histórias desperta ainda ou-
tros sentimentos como medo, tranquilidade, alegria, insegurança, tristeza, 
dentre outros, que trabalham na criança o saber controlar essas emoções. De-
senvolve também no educando o interesse pelo desenho, teatro e leitura.

O ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o 
pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer 
ouvir de novo ( a mesma história ou não). Afinal, tudo pode nascer dum 
texto! (ABRAMOVICH, 2001, p. 23)

O ato de ouvir muitas histórias auxilia o desenvolvimento da inteligên-
cia verbal-linguística e fundamenta as qualidades de um bom leitor, seja ele, 
criança ou adulto.

Segundo Barbosa (1997), espera-se sob o ponto de vista escolar que o 
ato de ouvir histórias possibilite grandes descobertas e compreensão do mun-
do.

 
A hora do conto é a recreação fundamental na formação educativo-cul-
tural da criança e do jovem. Toda aprendizagem se apoia na conversa-
ção ou narração. O conto é a sua expressão mais atraente. Essa ativida-
de visa a socializar, recrear, formar, informar, enriquecer a linguagem, 
estimular a imaginação e a inteligência: despertar emoções, o senso 
crítico e artístico-literário, estimular o gosto pela leitura – aproximar o 
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livro da vida, ensinando a ouvir. (BARBOSA, 1997, p. 21).

 
É importante ressaltar que o interesse pela leitura advém muitas vezes do 

fato de se ter ouvido histórias. Pais que leem livros para seus filhos contribuem 
de forma visível para o desenvolvimento da leitura e da literatura, estimulando 
a linguagem e a tendência de criar  o hábito de bom ouvinte.

De acordo com o neonatologista Thomas Verney (apud CAMPBELL. 
CAMPBELL. DICKINSON. 2000), a criança desenvolve a audição desde o 
ventre materno. Dessa maneira, a inteligência verbal-linguística se forma an-
tes do nascimento. Nessa situação, as crianças desenvolvem suas habilidades 
verbais, que lhes possibilitarão ter boas relações, ideias e opiniões, além de 
aceitar com respeito a opinião dos outros, apresentando porém, se necessário, 
argumentação própria de oposição de ideias.

Verney chama a atenção para a importância de criarem-se ambientes 
ricos em linguagens, em que os pais ou outros responsáveis envolvam 
as crianças pequenas em interações verbais, incluindo brincar com as 
palavras, contar histórias e piadas, fazer perguntas, declarar opiniões 
e explicar sentimentos e conceitos. (CAMPBELL. CAMPBELL. DI-
CKINSON. 2000 p. 28).

O hábito de contar histórias é um precioso recurso para equilibrar rela-
ções. O professor deve apropriar-se dele e utilizar vários tipos de narrativas, 
para atingir todas as crianças. O professor-contador deve transmitir amor, en-
tusiasmo, paixão pela história que está contando. Isso torna a narrativa mais 
verdadeira e faz com que os ouvintes sintam segurança para mergulhar no 
enredo da narrativa.

O contador de histórias precisa ter disposição para criar uma cumplici-
dade entre as histórias e o ouvinte, permitindo que este se movimente dentro 
da narrativa, ou seja, a história deve absorver completamente o ouvinte para 
se garantir uma narrativa viva e envolvente.

Somando-se a tudo isso, as histórias ouvidas ou lidas, constituem ali-
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mento precioso para a alma da criança. É preciso conhecer a criança e tocar 
seu mundo misterioso, para avaliar todo o mérito da literatura em sua for-
mação. A criança, apesar de possuir o seu próprio mundo, cheio de sonhos e 
fantasias, vive no mundo idealizado e organizado pelo adulto. Essa diferença 
provoca um choque entre dois mundos: o mundo da realidade e o mundo da 
fantasia.

Essa situação gerou o binômio denominado por Ortega y Gasset “fan-
tasia/realidade”, e se apoia sobre a imaginação e a razão. Segundo esse autor 
“A incompreensão da vida infantil se deve ao fato de julgarmos os atos das 
crianças na suposição de que vivem no mesmo mundo em que nós.” ( CA-
SASSANTA, 1974, p.50).

Dessa forma, a criança precisa adaptar a realidade às necessidades de 
sua alma. O que determina o entusiasmo da criança são os objetos desejáveis. 
Por isso, o lúdico – e a história é uma atividade repleta de ludicidade – é im-
prescindível na vida infantil e o grande papel da literatura infantil – quer como 
leitura, quer como narrativa oral – é oferecer alimento para este “segundo 
mundo da criança”, que transforma a realidade em fantasia e a partir daí, cons-
trói situações significativas e povoadas de sonhos, encanto e fantasias. Aí, a 
criança é livre para acordar mistérios. Seus desejos, temores, suas esperanças 
se encontram então, com o desenrolar de cada história e sua imaginação se 
mantém vívida para recriar outras tantas situações, semelhantes ou diversas. 
Além disso, esse movimento interno, esse brincar interiorizado, lúdico e ima-
ginativo é essencial para que outras aprendizagens aconteçam.

Uma história, quando bem “contada”, encerra uma mensagem positiva 
e transmite de maneira lúdica, lições de conduta, de vida e de amor. Amor 
pelo semelhante, pela natureza, pelos animais. E ainda, liberta da angústia, da 
depressão e reintegra a personalidade.

Como Sherazade, que contou durante mil noites, uma história – sempre 
a continuação da mesma narrativa – para o rei Shariar, um homem furioso 
e desiludido, o professor ou contador, deve despertar no ouvinte, o espírito 
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que aprendeu a amenizar sua ira escutando várias histórias. Deve recuperar 
o belo, o encantamento, contando sempre uma história que anteceda a outra. 
Isso possibilitará à criança, descobrir que história não se relata apenas, mas 
se vivencia.

Mas para que a história seja vivenciada, é preciso restabelecer a unidade 
primitiva, de um tempo da infância onde o mundo interior e o mundo exterior 
não se separavam, onde o sonho e a ação se fundiam. Segundo a professora 
Neuma:

...Só seremos capazes de fazer o aluno sonhar com a história, viajar na 
história, quando resgatarmos o elo perdido entre o real e o imaginá-
rio. Enchendo o aluno de idealizações espirituais, fazendo dele um ser 
sensível, crítico e criativo. Conduzindo-o ao paraíso que é o mundo da 
criatividade. Isso permite ao espírito descobrir forças que não possuía 
ou que não se apercebia. ( CASTRO, 1996, p. 97).

Em outras palavras, a história possibilita redescobrir novidades no co-
tidiano. Permite ver o mundo sob outra ótica. A história é uma eterna busca, 
o amor e a paixão são as molas propulsoras que norteiam novas descobertas.

E, mais, as histórias exercem um grande papel no desenvolvimento glo-
bal da criança. No âmbito intelectual, instigam a imaginação e exploração de 
ideias. No campo emocional, permite a vazão de medos, angústias, esperan-
ças, desejos e impulsos agressivos. E no aspecto social, proporciona a organi-
zação de brincadeiras, jogos, num mundo mágico, do faz de conta, onde não 
há normas e papéis.

 Além de contemplar todos esses caracteres a história, por ser uma ativi-
dade lúdica, desenvolve também na criança, o aspecto motor, em brincadeiras 
que envolvem habilidades como rapidez, andar, subir, entre outras.

Outra grande contribuição da contação de histórias é observada nos pro-
cessos psíquicos. As experiências na Neurofisiologia levaram a importantes 
revelações sobre a lateralidade cerebral. Descobriu-se que o lado direito do 
cérebro é que entende as metáforas, permite a criação de imagens e faz reco-
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nhecer as sensações. Assim, o contador precisa ter a consciência de que deve 
despertar esse lado do cérebro das pessoas, fazendo-as fantasiar, criar, emo-
cionar e se encantar com a história que está sendo contada.

Na revista Veja ( 19/08/98 ), foi publicado um artigo intitulado  “A Força 
da Mente”, cuja manchete é: “O cérebro bem usado melhora com o tempo, 
estica a vida útil e previne doenças da velhice”. E ainda neste artigo, há um 
relato de uma experiência realizada na França, pelo brasileiro Cláudio Gui-
marães, em que ele verifica a intensidade do fluxo sanguíneo, no cérebro de 
uma mulher que tinha , na data citada, 52 anos de idade. Ao solicitar dessa 
mulher, a memorização de três diferentes gêneros textuais, percebeu-se que 
este exercício feito com um texto narrativo, possibilita maior crescimento do 
fluxo sanguíneo. Sendo a prática da leitura e da memorização, tão importan-
tes para o cérebro, o que pensar sobre a contação de histórias? A partir desse 
experimento ficou provado então, que a contação de histórias é fundamental 
para prolongar a vida, diminuir a perda de memória e impedir vários tipos de 
doenças característicos da velhice.

É importante ressaltar, que de acordo com a orientação dos Referenciais 
Curriculares para a Educação Infantil, publicação do MEC, o trabalho da 
escola deve possibilitar ao aluno:

Usar a linguagem oral em conversas, a fim de se comunicar, de relatar 
suas vivências e expressar desejos, vontades, necessidades e sentimen-
tos, nas diversas situações de interação com outras crianças e com os 
adultos, em seu cotidiano, com fluência, clareza, boa pronúncia e rique-
za de vocabulário. (PCNs, 1997).

 Dessa forma, o ato de contar histórias, arte milenar de nossos ancestrais, 
é ao mesmo tempo antiga e contemporânea. É, sobretudo uma prática útil 
e essencial para: formar leitores; preservar a diversidade cultural; transmitir 
crenças, conhecimentos e valores, sem ditá-los rigorosamente; valorizar as 
etnias; manter a história viva; e por fim encantar... “Afinal, quem consegue vi-
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ver apenas literalmente, sem nenhuma metáfora, sorrindo de soslaio em algum 
canto da realidade?” ( SÁTIRO, p. 13, s/d).

 Enfim, contar histórias, seja qual for o público, é uma arte que contribui 
para repensar a história universal, permitindo o reencontro do passado com o 
presente, portanto, o convívio com diferentes temporalidades, senha de rique-
za e contradição que instiga nossa mente e exige descobrimento.  

Considerações Finais

Perde-se no tempo a origem da arte de contar histórias. Os profetas já o 
mencionaram. E através dessa prática se perpetua a literatura oral, transmitin-
do de geração a geração, de cultura a cultura, o que os homens, por meio da 
sucessão de anos, dias, horas, vêm selecionando da sua experiência, e comu-
nicando o que é mais significativo de suas vivências.

A literatura primitiva tornou-se a princípio, utilitária, pois usou a palavra 
como instrumento sobrenatural e serviu-se dela como elemento do ritual, uma 
forma de coagir a natureza, por sedução, louvores ou mesmo súplica, com o 
intuito de proporcionar o bem-estar humano.

Completando o primeiro atributo das narrativas, surgiu então, a preocu-
pação com a estética. Para ser um bom contador era preciso estar apto para o 
ofício: ter boa memória, talento, criatividade, saber modular a voz e represen-
tar. Esses valores, ainda que adormecidos, continuam sendo importantes hoje, 
na sociedade contemporânea. Mas é bem verdade, que é possível treiná-los.

Com o advento da modernidade, as conquistas da imprensa e o desen-
volvimento das Novas Tecnologias, não anularam o ofício de contador. Se-
gundo Meireles:

Por toda parte ele se mantém, e a cada instante reaparece, por discreto 
que seja a sua atuação. Antes de todos os livros, ele continua presen-
te nas manifestações incansáveis da literatura tradicional: na canção 
de berço que a mãe murmura para seu filho: nas histórias que mães, 
avós, criadas, aos pequenos ouvintes transmitem; nas falas dos jogos, 
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nas parlendas, nas cantigas e adivinhas com que as próprias crianças se 
entretêm umas com as outras, muito antes da aprendizagem da leitura. 
(MEIRELES, 1984, p. 49).
 

 Por isso, quando ainda não havia bibliotecas, era a família quem supria 
essa necessidade de ler e ampliar o mundo através das narrativas orais. Um 
momento mágico, precioso, em um ambiente aconchegante e favorável à for-
mação da criança.

 Hoje, o livro se encarrega dessa comunicação e é um recurso fantástico 
para o homem em seu pleno desenvolvimento.

 Mas, e as narrativas orais? Foram esquecidas? Não se traduzem mais 
em encantamento e importância? E o que dizer das relações estabelecidas ao 
redor da fogueira ou no âmago da família? 

 Na verdade, torna-se urgente resgatar completamente essa prática. Es-
tudiosos e pesquisadores vêm alertando para a necessidade de se nutrir a me-
mória, dar vazão à criatividade e reacender este ato através das histórias e 
metáforas. Professores, supervisores, pais, devem estar imbuídos dessa res-
ponsabilidade, reconhecendo ser de extrema relevância sua contribuição para 
esse retorno ao ato das narrativas.

 Situação, em que se objetivou estimular entre os pais da Escola Estadual 
“Presidente Olegário”, por meio do projeto “Pais contadores de histórias”.

 Novas abordagens científicas vêm surgindo reveladoras de um crescen-
te interesse, direcionado para a compreensão sobre as funções e o poder da 
contação de histórias, nos processos psíquicos e educativos.

 É que não se pode conceber a infância sem encantamento. Não se pode, 
ainda, pensar nessa infância começando logo com gramática e retórica: histó-
rias orais cercaram a criança das sociedades primitivas e devem estar presen-
tes na infância contemporânea. Meireles confirma: “Quase se lamenta menos 
a criança de outrora, sem leituras especializadas, que a de hoje, sem os conta-
dores de histórias e os espetáculos de então...” (MEIRELES, 1984, p.55). 
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 A escola sendo o lugar onde se trava conhecimento e relações de troca e 
cidadania, não pode fechar os olhos e ignorar a grande influência da contação 
de histórias sobre seus educandos. Nem deixar de perceber o brilho nos seus 
olhos e o sorriso iluminando seus rostos como que a pedir: “Conte de novo!” 
“Conte outra vez!” 

 Espera-se então, que o educador busque contar histórias da maneira 
mais interessante possível. E que não se esqueça do poder da palavra, capaz 
de tocar os corações mais insensíveis e trazer à luz as mentes mais confusas e 
infelizes. E que o supervisor escolar, fomente essa prática, promovendo ações 
criativas e motivadoras entre os professores e os pais.

 O supervisor tem importante papel no intercâmbio dessa prática. Ele 
deve atuar como agente facilitador e articulador para possibilitar o despertar 
da consciência e da práxis utilizada em sala de aula.

 E que cada professor, acredite em seu lado contador, em suas potencia-
lidades, e desperte em si o desconhecido, capaz de semear belezas no mundo 
de seus alunos através da arte de contar histórias. É só desejar e praticar. Todos 
podem se tornar contadores, alguns com mais graça e desenvoltura, outros 
com menos, não importa, o que vale é o “Era uma vez...” 

 É responsabilidade de o educador proporcionar aos seus alunos mo-
mentos de encantamento e prazer, para que eles se tornem crianças leitoras 
e adultos felizes e faz parte do trabalho do supervisor, incentivar e otimizar 
recursos e projetos para o desenvolvimento e execução do professor em sua 
sala de aula.

 Mas, que também, a família volte a se reunir, contar “causos”, transmitir 
oralmente a cultura de seus grupos, valorizar a tradição que carrega. E porque 
não, rodas de história, com o calor que emana de cada ser, seja por vinculo 
de sangue, seja por vínculo de interação homem com homem? Por que não 
resgatar valores perdidos no tempo, mas que são relevantes para a valorização 
e continuação da família? A escola tem grande poder de sedução e é capaz de 
contribuir positivamente para o resgate de tão nobre arte.
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 Afinal, é pelo desejo de falar com o outro, com o intuito de materializar 
o sonho, que as vozes se fazem ser ouvidas e encontram o eco, levando num 
próximo passo, o ouvinte ao livro.

 Tomar a criança no colo e dizer da fragilidade da vida, lançando mão do 
mais eficaz dos métodos: a arte de contar histórias – uma arte sem idade. E 
deixar a fantasia ler o mundo e legendá-lo, então, efetivamente. Pois é preciso 
que o conhecimento, para se efetivar de fato, passe primeiro pela emoção. 
Dessa forma não se pode ser esquecido jamais.

 Aprender a narrar e a imaginar é a função e o objetivo de contar histó-
rias, pois a criança só passa de criatura a criador através da liberdade permiti-
da e estimulada em sua imaginação.

 Por fim, é preciso compreender que a narrativa oral continua oferecendo 
contribuições para o mundo contemporâneo, mantendo viva a estrutura de 
sentimentos dos homens, fazendo com que o homem se volte para o outro ho-
mem. Para Vygotsky “na ausência do outro, o homem não constrói o homem”.  
Enfim, deixando explícito que o homem retrógrado no presente não é somente 
aquele que não sabe ler e escrever, mas principalmente aquele que não sabe 
ouvir a voz do coração, o sentimento dos homens e com eles se solidarizar.

E para concluir, palavras de um conto popular:
E assim aconteceu... O que acabei de lhes contar...
Se gostaram... muito bem: Se não gostaram...azar.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: PILARES PARA UmA VIDA 
ESCOLAR DE QUALIDADE

Patrícia Álvares Pereira2

*

Resumo: Este artigo tem como objetivo chamar a atenção do leitor, e em 
especial aos educadores da Educação Infantil sobre a sua  responsabilidade e 
a importância em relação a criança pequena. Parte-se do pressuposto de que 
a educação infantil é a base de toda uma estrutura, que será erguida durante a 
vida escolar da criança, o que ela aprenderá nesta fase será refletida por toda 
sua vida, pois ela adquire preparos para o convívio social, noções de valores 
morais e desenvolve suas capacidades cognitivas e motoras. A família tam-
bém será abordada como um importante aspecto na formação da criança e 
no ambiente escolar. Isso nos leva a refletir sobre a importância da educação 
infantil, e seus efeitos ao longo da vida da criança. Como metodologia este 
estudo utilizou-se de  revisão bibliográfica, e pretende mostrar a importância, 
os avanços e perspectivas deste nível de ensino.

Palavras-chave: Educação Infantil. Formação escolar. Importância. História 
da educação.

Abstract : This article aims to call the reader’s attention, and in particular to 
educators of early childhood education on their responsibility and the impor-
tance for small child. It is assumed that early childhood education is the Foun-
dation of an entire structure, which will be erected during the child’s school 
life, which she will learn at this stage will be reflected throughout his life, as it 
acquires preparations for the social conviviality, notions of moral values and 
cognitive and motor skills develop. The family will also be addressed as an 
important aspect in the formation of the child in the school environment. This 
leads us to reflect on the importance of early childhood education, and its ef-
fects over the life of the child. As this study methodology used bibliographical 
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revision, and aims to show the importance, the advances and prospects of this 
level of education.

Keywords: Early childhood. Education. Education importance. History of 
education.

1- Introdução

 A educação escolar faz parte da pauta de discussão de vários setores 
sociais: político, econômico, familiar, sindical e religioso. Mas afinal  o que é 
educação? Segundo do dicionário online de Português pode-se definir como: 
“s.f. Ação de desenvolver as faculdades psíquicas, intelectuais e morais: a 
educação da juventude.” 

 É importante ressaltar que educação, escola, escolarização, alfabetiza-
ção têm sentido diferenciado em épocas diferentes, em um dado contexto so-
cial.

 Este artigo fará uma revisão sobre a história da educação infantil no 
Brasil, os principais teóricos, suas contribuições, e versará sempre a importân-
cia deste nível de ensino para as crianças, quais contribuições poderão levar 
para os futuros níveis de ensino. 

 A metodologia de estudo será baseada em pesquisa bibliográfica, e sites 
confiavés sendo qualitativa.

2- Histórico da Educação infantil, possibilidades e perspectivas.

 O início da educação no Brasil se deu no período colonial, a princípio 
ela foi criada para os índios como forma de catequização, uma vez que os 
índios eram totalmente desprovidos que qualquer tipo de conhecimento.

 Segundo LOPES et al (2000 p. 61,) “no ano de 1800 foi fundado o 
colégio-seminário de Olinda o mais avançado do Brasil  colônia,” a justifica-
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tiva para sua criação seria pela ordem econômica, pela riqueza de Portugal, o 
que se visava era a exploração econômica. Em 1834 após o Ato Adicional, a 
primeira escola a iniciar suas atividades foi a de Niterói, início da formação de 
professores no Brasil do século XIX. 

 As mudanças realizadas nas práticas e nos saberes escolares nos anos de 
20 e 30 ocorreram em função de educadores renovados que acompanhavam 
as inovações internacionais e traziam para o Brasil uma educação totalmente 
reformulada. O que pretendia os escolanovistas era organizar a educação, edu-
car as massas populares. Esse seria o caminho para o progresso do Brasil uma 
vez que só “20% da população da época era alfabetizada” LOPES et al (2000 
p. 514). A escola passaria a ser mais liberal e mais alegre, na reorganização do 
espaço e do tempo, surgia também uma nova relação entre aluno e professor 
segundo LOPES, et al (1999, p. 515) podemos citar:

Nesse movimento, mais do que atualizar os princípios e as práticas edu-
cativas do fim do século XIX, a escola nova promoveu, nos anos 20, 
rupturas nos saberes e fazeres escolares. Não constituiu um novo “mo-
delo escolar” mas produziu novas “formas” e alterou a cultura escolar. 

 Diante de tantas mudanças ao longo dos séculos, a educação no Brasil 
ainda não conseguiu chegar a sua excelência, o que não quer dizer que isso 
não venha a acontecer um dia. 

 Deve-se ressaltar que existem grandes perspectivas para a educação no 
Brasil, uma vez que existem várias políticas públicas voltadas para a melhoria 
da educação, dentre elas pode-se citar: o PROUNI (Programa Universidade 
para Todos) FUNDEB (Fundo Nacional para Educação Básica) e a ampliação 
do ensino fundamental de 8 para 9 anos hoje uma realidade em todo o Brasil.

 Dentre os problemas que rodeiam a educação, o mais grave seria a qua-
lidade da mesma no país. Recente pesquisa mostra que o Brasil obteve o últi-
mo lugar no PISA,  teste que mede a capacidade de leitura e o aprendizado de 
matemática e ciências, entre jovens de 15 anos em cerca de 40 países. Pode-se 
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citar também a indisciplina, como um dos fatores que influenciam a falta de 
qualidade na educação, a formação dos professores que precisa ser vista com 
outros olhos, uma vez que a educação se dá entre sujeitos, neste caso entre 
professor e aluno. A boa preparação e o incentivo ao docente, são imprescin-
díveis para a qualidade na educação.

 A maneira como hoje se vê as crianças pequenas, faz com que a educa-
ção infantil esteja em evidência, uma vez que a ciência já comprovou que os 
primeiros anos de vida são essenciais no desenvolvimento humano. 

 No século XVIII, mais precisamente na Revolução Industrial, as mu-
lheres começavam a ganhar seu espaço e deixavam seus lares para irem traba-
lhar. Mas onde deixar seus filhos?  Surge então, espaços destinados aos 
filhos das operárias, de outro lado, também surge a pergunta, o que fazer com 
essas crianças? Seria necessário estabelecer o quê e como educá-las.

 È necessário ressaltar que as creches e pré-escolas surgiram em um mo-
mento em que grandes acontecimentos cercavam as sociedades de todo mun-
do: um novo papel da mulher, mudanças no âmbito econômico e político, e o 
principal um novo olhar sobre a criança pequena.

 No Brasil, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, sur-
giram leis que deram base e fortaleceram a educação infantil. A lei maior da 
educação Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (LDB), 
trata a educação infantil como primeira etapa da educação básica, e tem como 
objetivo cuidar e educar a criança menor de 06 anos de idade.

 A educação infantil é dividida em creche (berçário e maternal) de 0 
a 3 anos e a pré-escola de 04 a 06 anos de idade. Os centros de educação 
infantil (CEIs) responsáveis pela educação de crianças de até três anos de 
idade. Dessa forma, constitui-se na primeira etapa da educação infantil, que 
se completa com a pré-escola. A educação infantil representa a primeira etapa 
da educação básica que engloba ainda o ensino fundamental e o ensino médio.  
A pré-escola é um nível de educação que segundo a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) atende crianças na faixa etária de quatro a seis 
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anos de idade. Corresponde a uma segunda etapa da educação infantil já que 
as creches são responsáveis pelo ensino de crianças de até três anos de idade. 

 A lei federal nº 11.114/2005, define que as crianças com 6 anos comple-
tos devem ingressarem no 1º ano do ensino fundamental, a chamada fase in-
trodutória. Assim a educação infantil passou a atender crianças até aos 5 anos 
de idade. Vale lembrar que o governo de Minas Gerais já adotava essa idéia 
das crianças de 06 anos de idade, no ensino fundamental desde o ano de 2004. 
Recentemente foi publicado a Lei 12.796 de 04 de abril de 2013 que altera a 
lei maior da educação LDB 9394/96

Art. 4o  
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezes-
sete) anos de idade, organizada da seguinte forma: 
a) pré-escola; 
b) ensino fundamental; 
c) ensino médio; 
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para 
todos os que não os concluíram na idade própria; (BRASIL, 1996) 

 Desta forma os pais terão que matricular seus filhos a partir dos 04 anos 
de idade na educação infantil, e os estados e municípios terão até o ano de 
2016 para se adequarem às exigências da nova lei.

 A concepção de criança vem sendo historicamente construída, pois cada 
época apresenta uma forma de retratar a criança pequena. Na sociedade con-
temporânea, podemos ver a criança com natureza própria, como um ser que 
sente e vê o mundo de um jeito próprio e particular.

 A educação infantil faz parte da educação básica, e é lei regulamentada, 
sendo assim o propósito deste artigo, é mostrar a você leitor que a educação 
infantil é tão importante como os outros níveis de ensino (fundamental, médio 
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e superior). 
 Nesta etapa da vida a criança, a socialização e o desenvolvimento são 

primordiais, busca-se desenvolver-se relações afetivas, movimentação e inte-
ração com o mundo todo, muito regado à brincadeiras e diversões, a aprendi-
zagem através do lúdico é a atividade principal nesta fase.

 Assim creches e pré-escolas trabalham para ganhar qualidade, aliando 
cuidados com a criança e atividades educativas que serão uma preparação para 
o ensino fundamental.

 Segundo Ferrari (2006), vários autores como Piaget, Emilia Ferreiro, 
Maria Montessori, Celistin Freinet  e grandes pensadores como Friendrich 
Froebel, Rousseau, Jonh Dewey dentre outros,  descobriram a importância da 
educação infantil e deixaram suas contribuições. 

 Nota-se que entre os teóricos aqui mencionados, muitas foram as con-
tribuições deixadas, que hoje permanecem em evidência, tanto nas áreas da 
psicologia, do desenvolvimento, alfabetização e seus conceitos. Cada um a 
seu tempo fez descobertas excepcionais, que servem de subsídios para novas 
aprendizagens a serviço da educação infantil. O que se observa é que há sécu-
los existe uma profunda preocupação com a criança pequena, por se tratar de 
uma pessoa com vontades e sentimentos que devem ser valorizados e respei-
tados.

  A psicanálise, ciência que estuda o comportamento humano, mostra em 
suas pesquisas que a criança  se desenvolve e constrói sua personalidade é no 
meio em que vive. A interação da criança com o meio, seja familiar ou escolar, 
é crucial para a formação do seu caráter,deste modo os primeiros anos de vida 
são fundamentais para a educação e formação. “…a atividade lúdica é o berço 
obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo por isso, indispensá-
vel a prática educativa”. (PIAGET, 2010, p.28) 

 Desde a tenra idade a criança já é receptora de conhecimentos, sua ca-
pacidade cognitiva já pode ser aguçada, pois tudo que existe em sua volta já é 
internalizado por ela.  Assim a educação infantil surge como um meio de 
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auxiliar a família e a sociedade na educação da criança pequena, tem como 
objetivos o desenvolvimento integral da criança, integrando assim as funções 
de educar e cuidar e constitui a primeira etapa da educação básica.

 As diferentes propostas para a educação infantil, sempre alegaram le-
var em conta as necessidades da criança, de algum modo compartilham um 
clima pedagógico dentro da creche ou da pré-escola. A recreação é ponto fun-
damental, pela atividade lúdica, pelo exercício das atividades espontâneas, a 
criança entra em contato com o ambiente e se torna mais atenta e observadora, 
aprende a manipular objetos, desenvolve o equilíbrio e habilidades. Também 
interage com outras crianças e adultos aumentando seus conhecimentos e so-
cializando-se. A educação infantil proporciona a criança um desenvolvimento 
físico, psicológico e social. 

Segundo o autor ROMAN (2000), observe o fundamento da creche e 
suas expectativas:

O papel da creche é primordialmente, o de assistir à criança que fica 
privada dos cuidados maternos em razão do trabalho da mãe  fora do 
lar. A creche é um obra auxiliar da família, cuida da criança para a 
família, sem desligá-la do lar (...) Ao mesmo tempo em que previne o 
abandono, a creche atua também na prevenção dos males que decorrem 
do abandono e, sobretudo, no pior deles que é a deformação da perso-
nalidade da criança pela falta de afeto e carinho.  É fato comprovado 
que a infância é a idade por excelência da formação da personalidade. 
(ROMAN, 2000 p. 487)

 Nota-se que o respeito à criança, torna-se requisito fundamental para 
uma boa  educação infantil.

 A educação infantil amplia as chances que a criança terá ao longo da 
vida, alguns aspectos são merecedores da atenção do leitor, estes são difun-
didos na educação infantil preparando assim a criança pequena para o mundo 
que a espera. Hoje a educação infantil é um espaço privilegiado de desenvol-
vimento e de socialização, onde a criança começa sua escolarização de forma 
lúdica.
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 Pode-se notar que as habilidades e competências da criança, podem e 
devem ser desenvolvidas em qualquer idade, pois estimulam seu desenvol-
vimento cognitivo. “A educação deve ter por fim o desenvolvimento pleno 
das potencialidades do homem, para seu benefício e da sociedade.” (RIZZO, 
1985, p.30)

 A educação infantil já não tem mais um caráter filantrópico, mas sim 
de um espaço destinado a cuidar, educar, transmitir valores e preparar os pe-
quenos para as novas fases da educação. Diante disto vale rever e assumir as 
especificidades da educação infantil, as relações entre família e escola, classes 
sociais, responsabilidades da sociedade e o papel do estado e do município 
diante da educação. Cada vez mais organismos internacionais, organizações 
da sociedade se preocupam com a educação e o cuidado na primeira infância.

 O campo de atuação da educação infantil é complexo, políticas públi-
cas não dão subsídios para sua atuação, pela falta de ampliação das escolas, 
recursos pedagógicos e o principal, a preparação do docente para a carreira. 
As análises, estudos e os resultados vêm mostrar que a oferta da educação no 
Brasil, conclui que ainda vivemos com diferenças no padrão de atendimento, 
acesso e qualidade que se reflete na trajetória educacional dos mais pobres.

 A expansão em larga escala da educação infantil, fez com que muitos 
professores leigos (sem formação) engreçarem nesta forma de ensino. Surge 
uma nova perspectiva para os profissionais que atuam nesta área, pois de acor-
do com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), foi 
estabelecido um prazo de 10 anos para que os professores se qualifiquem e 
estejam habilitados com o nível superior para que possam autuar nas salas de 
aula. Pesquisas do ano de 2004 do MEC e INEP, mostram que os educadores 
de creches e pré-escolas somam uma parcela de 32% com nível superior, en-
quanto os que não têm se quer o curso de magistério somam 9% dos profes-
sores. Para quem ingressa agora no mercado de trabalho, a educação infantil 
começa a surgir como uma opção de carreira.

 Não podemos deixar de citar neste artigo a importância da família no 
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processo de desenvolvimento da criança, uma vez que é neste ambiente que 
a criança recebe seus primeiros ensinamentos, significados, representações e 
juízos. Neste sentido é muito importante que a família e a escola estejam uni-
das em prol de uma boa educação e um bom relacionamento entre pais e edu-
cadores. A família pode e deve estimular o aprendizado das crianças em casa: 
comprando livros infantis, estimular o hábito da leitura, frequentar atividades 
culturais, criar ambientes para os estudos, participar da vida escolar dos filhos 
e cursar a pré-escola. 

3- Considerações finais

 Por fim, a educação infantil já não é mais vista como uma modalidade 
de ensino assistencialista, e sim um ‘locus’ onde se ensina valores, cuida, edu-
ca e acima de tudo respeita a criança pequena. Pode-se caracterizar a educação 
infantil, como uma etapa de transformação na vida da criança, pois a partir do 
momento em que ela entra na educação infantil, todas suas aprendizagens são 
sistematizadas e gradativamente irá aprender mais e se preparar melhor para 
os outros níveis de ensino.

 Assim surge a necessidade de se rever a importância da educação infan-
til, uma vez que o tema é bastante pertinente.  O que se busca agora é a ade-
quação do sistema, a valorização dos profissionais, políticas públicas voltadas 
para a sustentação das leis sobre a educação infantil, e o mais importante a 
conscientização de todos sobre a importância de se ter uma criança nesta etapa 
da educação, seja na creche ou na pré-escola, onde ela irá desenvolver suas 
habilidades cognitivas, motoras, e terá noções de socialização e valorização 
do próximo.

 Assim a educação infantil deve ser vista como sustentáculo de toda a 
educação, para que se possa investir na criança, valorizá-la, e aguçar seus sen-
tidos para que a mesma tenha um boa formação para as outras etapa que virão, 
e no futuro ser uma  construção forte e sólida, graças a Educação Infantil.
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Resumo: O presente artigo reflete a performance do grupo Boi de Balaio da 
comunidade rural Serra Alta, município de Santo Antônio do Jacinto-MG, na 
prática educativa, realizada na Escola Estadual Clemente da Rocha Bandeira, 
com alunos do primeiro ano do ensino médio, partindo do pressuposto que a 
educação deve (re) construir oportunidades à cultura local de ser (re) conheci-
da pelos alunos. O grupo representa o reisado e o bumba-meu-boi, memórias 
coletivas aprendidas e repassadas, geradoras de identidade cultural. A metodo-
logia utilizou-se de questionários, entrevistas coletivas, registros fotográficos 
e fonográficos. O marco temporal foi fixado de 1988 – 2008 em função de ser 
esse o tempo de existência do grupo, estando em atuação há 20 anos.

Palavras-chaves: Memória. Identidade. Ensino. Cultura. História.

Abstract: This article reflects the performance of the group Ox Balaio rural 
community Alta Sierra, municipality of Santo Antônio do Jacinto-MG, in edu-
cational practice, held at School of Rock Clemente State Flag, with students of 
the first year of high school, on the assumption that education must (re) build 
opportunities for local culture to be (re) known by the students. The group re-
presents the Epiphany and the Bumba-meu-boi, collective memories learned 
and passed on, generating cultural identity. The methodology we used ques-
tionnaires, group interviews, photographic and phonographic records. The ti-
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meframe was set in 1988 - 2008 due to be the lifetime of the group, being in 
operation for 20 years.

Keywords: Memory. Identity. Education. Culture. History.

Introdução

O presente artigo tem como propósito refletir sobre a importância da 
inserção da “cultura popular” 1 no universo escolar, buscando a integração 
entre educação, sociedade e cultura. Neste sentido, as indagações e reflexões 
que esta pesquisa traz lançam um olhar para a preservação da cultura de Santo 
Antônio do Jacinto trabalhada na escola, com o entendimento de que estas 
questões devem ser discutidas e analisadas em sala de aula, de forma interdis-
ciplinar, mas em especial, no ensino da História.

O grupo Boi de Balaio de Santo Antônio do Jacinto é hoje a maior re-
presentação cultural do município observada a questão grupo, sendo um dos 
únicos resistentes atuantes. Quanto a sua arte,2 representam valores culturais 
antigos e belos, em fé e festa popular. 

Os integrantes mais velhos do grupo demonstram preocupação com a 
educação das crianças e jovens, que, na opinião deles e conforme entrevistas 
e questionários, a escola não trata de assuntos relacionados à vida das pessoas 
do município, como as experiências do convívio rural, ainda que isso não tire 
deles o respeito pela instituição escolar. Ao contrário, consideram que o que 
1 “Cultura popular” está longe de se um conceito bem definido pelas ciências humanas e 
especialmente pela Antropologia Social, disciplina que tem dedicado particular atenção ao 
estudo da “cultura”. São significados heterogêneos, e variáveis os eventos que essa expressão 
recobre. Ela remete, na verdade, a um amplo espectro de concepções e pontos de vista que vão 
desde a negação (implícita ou explícita) de que os fatos por ela identificados contenham alguma 
forma de “saber” até o extremo de atribuir-lhes o papel de resistência contra a dominação de 
classe. (ARANTES, 1990, p. 7).
2  “É possível dizer, então, que arte são certas manifestações da atividade humana diante das 
quais nosso sentimento é admirativo, isto é: nossa  cultura possui uma noção que denomina 
solidamente algumas de suas atividades e as privilegia”. (COLI, 1981, p. 8)
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fazem é um complemento da educação das crianças e jovens do lugar. Estas 
observações credenciaram o grupo para ser o escolhido pela pesquisadora na 
execução da pesquisa.

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Clemente da Rocha Bandei-
ra, localizada na sede da cidade, com alunos do 1º ano do ensino médio, na 
turma A, turno matutino, num total de 42 alunos. A maioria reside na sede da 
cidade; outra minoria da turma mora na zona rural e vai para escola através 
do transporte escolar. A problematização apresentada a eles trazia o seguinte 
questionamento: Qual a importância social e cultural do Grupo Boi de Balaio 
para os seus próprios integrantes, para a população de Santo Antônio do Jacin-
to e para a região do Vale do Jequitinhonha?

A pesquisa foi apresentada através de projeto à direção da escola, que 
aceitou a proposta imediatamente, sem nenhuma restrição. A diretora, Sra. 
Maria Lélia Batista Pereira lembrou a Lei 10.639/2003 que estabelece a obri-
gatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todos 
os níveis da educação básica do país, onde ela visualiza que o projeto se en-
quadra nesta proposta. Segundo a diretora, esta lei permite que professores 
de história re(construam) os seus conceitos e práticas pedagógicas e trabalhe 
dentro da história a (re)construção da identidade cultural dos seus educandos.

Foi utilizado o tema: “Conhecendo o nosso município” para motivar os 
alunos a realizar a pesquisa. A jovem Simone Santos Guimarães, estudante 
participante desta pesquisa, 17 anos, só foi ter conhecimento da existência 
do grupo através da apresentação que o grupo fez na cidade de Araçuaí/MG, 
fato que a deixou triste e ao mesmo tempo feliz, conforme mostra o seu de-
poimento:

Inicialmente, eu não sabia que aqui existia um grupo de cultura po-
pular. Em julho de 2006 aconteceu o Festivale na cidade de Araçuaí-
-MG, onde o nosso grupo de teatro foi. Eu estava ansiosa para vê-los 
apresentar. Quando chegou o dia, foi emocionante! Eu me surpreendi 
muito com a apresentação deles. Não pensei que ia ser tão boa. Nem 
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só eu fiquei surpresa, mas como todo o público do Festivale, que são 
pessoas de diversos lugares do país. Fiquei feliz pelos elogios que a mi-
nha cidade ganhou por causa do Boi de Balaio, mas, ao mesmo tempo, 
triste porque só fui saber da existência deles num outra cidade, num 
evento fora. Ao voltarmos para casa, eu comentei com os meus amigos 
e familiares. Eles ficaram como eu fiquei no início, ansiosos para vê-los 
apresentar também. Para mim, um pedaço da cultura do Jequitinhonha 
está representado pelo Grupo Boi de Balaio da Serra Alta. Fico orgu-
lhosa de saber que a nossa pequena cidade contribui para enriquecer 
a cultura do Vale do Jequitinhonha.

O depoimento acima justifica a importância do projeto. 

A escola, que soube cumprir a demanda dos estados nacionais de formar 
habitantes para uma nação, hoje é parte de sociedades nacionais que se 
debatem ante a complexidade de formar cidadãos para um mundo glo-
bal, interdependente e integrado. A instituição escolar poderá aceitar o 
desafio?” (CARRETERO, 2007, p.9)

A experiência proporcionada pela pesquisa relaciona teoria e prática, 
onde várias gerações se unem pela fé e festa compartilhados com os alunos 
envolvidos.

Este artigo segue a linha da Pedagogia da Libertação, de Paulo Freire, 
que ultrapassa as fronteiras da Pedagogia. Não obstante, Freire é respeita-
do também como grande defensor da cultura popular brasileira, uma vez que 
valoriza as diversidades culturais e apresenta métodos para se trabalhar com 
o pluralismo cultural na sala de aula. “Falar da realidade como algo parado, 
estático, compartimentado e bem-comportado, quando não falar ou dissertar 
sobre algo completamente alheio á experiência existencial dos educados vem 
sendo, realmente, a suprema inquietação desta educação”.(FREIRE, 2005, 
p.65). E esta inquietação, mencionada por Freire, que moveu a pesquisadora a 
escolher este tema a levá-lo para dentro da escola.
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Aspectos sócio-culturais da região

Trabalhou-se com os alunos teorias da história cultural do Vale do Jequi-
tinhonha3 desde a década de 70 para que compreendessem o cenário político 
cultural de hoje, na região. Alguns artistas do Vale do Jequitinhonha migraram 
para Belo Horizonte no final da década de 70 e nesta época muitas pessoas 
da região que iam embora tinham vergonha de dizer que eram do “Vale” pelo 
fato do mesmo ser conhecido como “O Vale da Miséria”, segundo fontes pu-
blicadas no site: www.vivaovale.com.br . Nessa época, a valorização do Brasil 
“capitais” era grande e as regiões interioranas sofriam com o preconceito e o 
esquecimento por parte dos governantes. Já no início da década de 80 estes 
artistas resolveram criar um movimento cultural para reunir pessoas do vale 
e preservarem a cultura produzida. Deste movimento surgiram nomes como, 
Rubinho do Vale4, Paulinho Pedra Azul5, Saulo Laranjeira6, entre muitos ou-
3  O Vale do Jequitinhonha situa-se geograficamente no nordeste do estado de Minas Gerais, 
sendo banhado pelo rio Jequitinhonha e seus afluentes. O Vale ocupa uma área de 62,9 mil 
km² onde vivem 977,8 mil pessoas, de acordo com o último Censo Demográfico do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É composto por cerca de 80 municípios 
organizados nas microrregiões Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha. Santo Antônio está no baixo 
Jequitinhonha.  A região é considerada uma das mais pobres do Brasil e do mundo, segundo 
a ONU – Organização das Nações Unidas -, sendo caracterizada por intenso fluxo migratório, 
pequena oferta de emprego e a menor taxa de urbanização de Minas Gerais. 
4  Natural da cidade de Rubim, Rubinho do Vale, nome artístico, ele é um dos ícones da cultura 
do Vale do Jequitinhonha, tem vários CDS gravados, onde grande parte das músicas é de sua 
autoria ou de domínio público, pesquisadas na região. Seu site é: www..rubinhodovale.com.br
5  Nascido na cidade de Pedra Azul, no baixo Jequitinhonha, é compositor, instrumentista, pintor 
e escritor. Sua produção musical concentra-se principalmente em canções e serestas românticas. 
O primeiro disco, “Jardim da Fantasia”, foi lançado em 1982 pela RCA, quatro anos depois da 
mudança para São Paulo, e a música-título ficou conhecida. Depois disso, se apresentou com 
freqüência em universidades, participou de festivais e lançou discos regularmente nas décadas 
de 80 e 90, obtendo grande sucesso sobretudo em Minas Gerais.  
6  “Nascido em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, viveu no Rio de Janeiro, foi visto 
em São Paulo e se encontrou em Belo Horizonte. Gravou o seu primeiro disco em 1981.
Apareceu aos olhos do Brasil no extinto programa Som Brasil, da Rede Globo. Em seguida 
no “Arrumação”, um programa que vive no coração de todos os mineiros. É humorista de “A 
praça é nossa”, no SBT, grava discos, faz shows  e viaja o Brasil com a Caravana Arrumação.”.( 
http://www.saulolaranjeira.com.br) 
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tros que começaram a se destacar na arte e serem reconhecidos na região e 
na capital mineira. Este movimento se estendeu por todo o Jequitinhonha, 
que originou o FESTIVALE7, onde muitos grupos foram criados incentivados 
pelo desejo de mostrar a sua cultura e apresentar no evento, em celebração à 
cultura do Vale. Os poetas da época se preocuparam em registrar as suas an-
gústias e alegrias, conforme mostra os poemas: O Canto do Vale e Desabafo 
do Jequitinhonha, de Alzito Pereira Vargens8 e Marcos Gobira9/Ênio Silva10, 
respectivamente:

As águas que deslizam sobre o leito do meu rio, transportando o cano-
eiro, os carros que trafegam pelas minhas estradas esburacadas, ca-
rentes de asfalto, e até mesmo o vaqueiro, que montado em seu panga-
ré, perseguindo a vaca magra, pararam! Pararam para junto comigo, 
dirigir-lhes estas palavras Senhor: que fiz para merecer tal sina, de 
ver meus filhos discriminados pela pouca cultura. Não por debilidade 
mental, mas pelo isolamento do contexto cultural. Por acaso não sou 
fruto desta mesma árvore, que inclina seus galhos para o céu, como a 

7  O Festivale teve suas origens no “I Encontro de Compositores do Vale do Jequitinhonha” 
promovido pelo Jornal Gerais em 1979 na cidade de Itaobim. O Gerais foi criado em 1978 
por Carlos Figueiredo, George Abner e Tadeu Martins. Seu objetivo era dar vez e voz ao 
povo do Vale, sua cultura, seus sonhos e sua luta por melhores condições de vida. O Encontro 
reuniu 22 compositores vindos de 15 cidades da região. O final do evento deixou claro para os 
produtores que a cultura do Vale necessitava de mais espaço, o festival precisava ser maior e 
mais diverso, contando com várias outras áreas além da música. O evento existe há mais de 20 
anos. E é coordenado pela Fecaje – Federação das Entidades Culturais e Artísticas do Vale do 
Jequitinhonha. 
8  Natural da cidade de Jordânia, baixo Jequitinhonha, é poeta, autor de textos teatrais, ator, um 
dos fundadores do Grupo Teatral Transarte. Atualmente reside em Teófilo Otoni/MG. (fonte: 
www.onhas.com.br) 
9  Marcos Gobira Damasceno, produtor cultural, ator, poeta e pesquisador de “cultura popular”, 
natural de Jordânia, militante político de esquerda, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores 
em toda a região do Baixo Jequitinhonha. Foi presidente da Fecaje durante 10 anos, de 1993 à 
2003.  Tem dois livros publicados: Luizão: A Itália do Vale – documentário que retrata a vida e 
morte de um padre italiano que morou em Jordânia e ajudou no fortalecimento dos movimentos 
sociais e culturais da cidade, publicado em 1987, em parceria com Manoel Vargens, e Cercanias 
Labor e Dor, de poesias, publicado em 1993, em parceria com José Ênio. Atualmente reside em 
Santo Antônio do Jacinto/MG.
10  Natural de Almenara/MG, resideem Belo Horizonte. Parceiro de Marcos Gobira na obra 
Cercanias Labor e Dor, e autor também do livro Criaturas do Carbono, também de poesias. 
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pedir que abençoe seus frutos, responsáveis futuros pela direção deste 
nosso Brasil? Brasil de gente simples, pobres como eu. Porém ricos em 
suas raízes, em suas tradições. Tradições que reúnem crenças, danças e 
costumes, de três raças pioneiras que com o nosso país crescem se mis-
turando, se cruzando, se fortalecendo. E hoje quando seu corpo tomba, 
sua fé sobrevive. Ou será que não digno de pertencer a um estado que 
ostenta em seu nome toda uma história das Minas Gerais? Minas dos 
grandes vultos, bravos heróis, que como poucos, souberam defender a 
nossa soberania, mais do que isso, nossa liberdade. Apelidaram-me de 
Vale da Miséria, como a justificar suas irresponsabilidades para comi-
go. É mais uma pá de terra na ferida, que não cicatrizada, dificulta a 
saída. É a velha história dos parasitas, que se banqueteiam ao som dos 
gemidos da vítima... Não sei Senhor, se está disposto a me ouvir, ou se 
dirijo a pessoa errada. De qualquer forma fica aqui o meu desabafo. O 
desabafo do Vale da Miséria num país de riquezas. Lamento de um vale 
que chora ao lado dos seus filhos por não ter o que comer. Lágrimas de 
um povo que vê o progresso a distância de milhas daqui... Gritos de um 
Vale, que para muitos nada vale, mas que um dia, talvez um dia, venha 
ser vitória para os seus filhos, orgulho para o seu pai!

* * * 

Hoje o espetáculo é dos loucos,
Hoje a noite é na praça
Nas manifestações do povo reunido
As apresentações dos frutos da raça

Não é permitido arrogância
Estão suspensas as infiltrações
Abaixo as demagogias políticas
Arbitrariedades e contra-revoluções

O poeta vai dar o toque
Juntos, artesãos, cantadores...
Que vão num canto uníssono
Sucumbir todos os lamentos e dores

E em festa, louvor e cantorias
Ao mundo inteiro declarar:
Vale, Vida, Verde, Versos e Viola
O Vale acaba de se libertar!
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Os dois poemas marcam dois momentos distintos. O primeiro é a fase 
do grito de existência e desejo de criar autonomia, escrito na década de 80; no 
segundo percebe-se o entusiasmo do poeta referenciando o evento Festivale 
sem perder o vínculo de grito de liberdade, escrito na década de 90.

O município de Santo Antônio do Jacinto11 recebe influências culturais 
tanto mineiras quanto baianas, devido a sua localização geográfica pertencer à 
divisa de estados: Minas e Bahia. 

A comunidade rural Serra Alta e o grupo Boi de Balaio
 

A comunidade fica a 15 Km da sede da cidade. Ao chegar em Serra Alta 
você se deparará com um bar bem típico do meio rural, a popular “venda”, 
onde nunca falta a tradicional pinga, produzida no próprio município. A venda 
está localizada ao lado do campo de futebol, da escola e do salão da comuni-
dade, onde se celebram os cultos e missas católicas. 

11  Santo Antônio do Jacinto teve a sua emancipação política em 1º de março de 1963. Faz 
divisa com o extremo Sul da Bahia, onde o rio Timóteo é o responsável pela divisão de estados. 
Está a 175 Km de Porto Seguro/BA, e a 110 Km de Almenara/MG. A cidade faz divisa com as 
outras cidades mineiras de Santa Maria do Salto, Jacinto, Rubim e Palmópolis, e fica à849 Km 
de distância da capital mineira. Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – de 2007, a população de Santo Antônio do Jacinto é de 11.294 pessoas.
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Figura 01: A “venda” da comunidade Serra Alta, ponto de encontro dos moradores. 
Foto: Marcos Gobira, feita em novembro/2006 durante a pesquisa.

O grupo Boi de Balaio existe há 20 anos. Nasceu na década de 80, pre-
servando o reisado e o folguedo popular bumba-meu-boi. Mas o grupo ficou 
isolado do movimento cultural do Vale durante quase 20 anos. A primeira 
viagem foi em julho de 2006, indo ao Festivale na cidade de Araçuaí-MG, em 
que passaram a ser conhecidos em outras cidades e regiões que assistiram à 
performance do Boi.
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Figura 02: Apresentação do Grupo Boi de Balaio em Araçuaí, durante o Festivale. 
Foto: Carlinhos Ferreira12, feita em julho/2006.

O nome do grupo foi uma das primeiras curiosidades dos alunos. Segun-
do os seus integrantes, o nome nasceu de uma conversa com Marcos Gobira 
Damasceno. Segundo Gobira, “eles são excelentes no que fazem. São pessoas 
sábias, onde a fé é o alimento principal da vida deles”. Gobira, observando a 
forma como o boi é confeccionado, com cipó trançado tipo “balaio”, lembrou 
e citou a existência do grupo Boi Balaio, da cidade do Serro-MG, no Alto 
Jequitinhonha, numa intenção de informar aos integrantes que a região do 
Jequitinhonha é rica em manifestações culturais. O que Gobira não esperava, 
segundo o seu relato, é que os participantes gostassem tanto do nome que o 

12  Músico percussionista trabalha com oficina de percussão e também construção de 
instrumento de percussão há mais de 18 anos, tendo trabalhado dentro e fora do Brasil. Conhece 
o aspecto sócio cultural, tradições e costumes do fazer das festas religiosas, tendo vivenciado 
manifestações como: Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário (congado Mineiro) festa 
de coroação dos Reis e Rainhas do congo, que começa em Minas Gerais com a tradição de 
Chico Rei, se mantendo até os dias atuais. 
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adotasse imediatamente, e para não ficar igual, colocaram “Boi de Balaio”. A 
partir de então, passou a ser o nome do grupo. A visita que “batizou” o grupo 
ocorreu em maio de 2006. Gobira e a pesquisadora convidaram o grupo para 
se apresentarem no Festivale e com o apoio da prefeitura municipal, o grupo 
fez a sua primeira viagem que mudou a sua história, conforme relato do se-
nhor José Pereira Silva13:

Eu gostei muito que seu Marcos Gobira e a senhora, D. “Fabiana”, 
convidou nós pra ir pra Araçuaí, no ano passado. No começo, fiquemo 
com medo. Nós nunca tinha viajado pra fora assim com o Boi. Fiquemo 
com medo danado de fazer feio. Foi muito bom. Voltemo mais anima-
do. Tava precisando de dar uma movimentada dessa. E depois nós foi 
neste ano no outro Festivale, em Joaíma, agora em julho. Nós gosta de 
viajar, de apresentar. Naquele dia que ocês chamou nós pra apresentar 
pras Meninas de Sinhá, em dezembro do ano passado, ne Santo Antô-
nio, foi bão de mais. E depois nós foi na Escola (Estadual Clemente da 
Rocha Bandeira) e tava chovendo e não deu nem pra cantar o rês tudo. 
Mas foi bão. Muita gente ainda não tinha visto nós brincar. Aí lá viu né.

Um dos organizadores do Festivale de Araçuaí, o Sr. Neilton Lima14 
também foi entrevistado, após a apresentação do grupo no evento:

Ver a folia na praça, o repicar do tambor, o bailar do boi e as músicas 
que preservam nossa identidade cultural é muito significante, não só 
para cultura do Vale, como também para toda a cultura brasileira. O 
Boi de Balaio reflete toda essa importância cultural na região. Uma 
tradição preservada que valoriza o saber e o fazer cultural de nossa 
gente: a arte de resistir pela cultura do povo do Jequitinhonha.

13  É conhecido pelos integrantes e amigos como “Seu Zé da Roça”, tem 80 anos, e participa de 
reisado a mais de 30 anos. Ele é o responsável pela parte religiosa do grupo, juntamente com a 
sua esposa, Sra. Valentina Pereira dos Santos, 63 anos. Da sua família são 07 os participantes do 
grupo, onde ele se orgulha de dizer, relacionando a participação deles à sua história no grupo.
14  Natural de Almenara, é produtor cultural e responsável pelo site: www.onhas.com.br que 
divulga a cultura do Jequitinhonha.
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Os participantes e os personagens

Os integrantes do Boi de Balaio – 20 participantes fixos - , demonstram 
consciência da importância do seu trabalho, da sua arte e da sua manifestação, 
com funções conforme mostra o quadro:
Nome completo Idade Atividades desenvolvidas no grupo
José Pereira Silva 80 Folião fundador, responsável pelo Reisa-

do, toca todos os instrumentos utilizados 
pelo grupo.

Valentina Pereira dos Santos 63 Canta o “rês” e todas as outras músicas das 
apresentações, dança e é líder natural.

Rafael Pereira Silva 21 Toca gaita
João Pereira Silva 27 Toca gaita e sabe cantar o “rês”
Aureni Pereira Silva 41 Canta e dança
Analdi Pereira Silva 38 Canta e dança
Alan Pereira Silva(filho de 
Aureni)

12 Toca bumba e canta

Valci Pereira Silva 32 Violão e canto
Paulo Pereira dos Santos 15 Nega Maluca “Julieta”
Rivaldalvo José dos Santos 39 Triângulo e canto
Valdivino Silva Resende 40 Pandeiro e canto
Flávio Silva dos Santos (filho 
de Rivaldalvo)

13 Personagem “O Pirraceiro”

Nailde Barbosa Viana 38 Canto e dança
Eduardo Dantas Barbosa 20 Fica embaixo do Boi
Júlio Barbosa Costa 12 Acabou de entrar. Vai ajudar nos persona-

gens.
Jucélia Barbosa Costa 16 Dança na frente do Boi
Jecy Barbosa Costa 09 Já está acompanhando para aprender.
José Ribeiro Costa 42 Vaqueiro responsável pelo Boi, toca vários 

instrumentos.
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A Sra. Valentina Pereira dos Santos, esposa do Sr. José Pereira Silva, 
é hoje uma das grandes lideranças do grupo. Ela é considerada a “mãe” de 
todos. Outro integrante que também chamou muito a atenção dos alunos foi o 
mais velho do grupo, o senhor José Pereira Silva. Toca todos os instrumentos 
utilizados pelo grupo exceto a flauta, é um dos participantes fundadores e o 
maior responsável pelo repasse da memória. Os alunos fizeram perguntas so-
bre o que ele achava da exclusão que os mais velhos sofriam por parte da so-
ciedade, e ele respondeu com um sorriso que não sente isso, pois na roça todo 
mundo o respeita e às vezes até o consulta para tomarem decisões. Notou-se 
que a exclusão acontece mais na sede da cidade. 

A função social do velho é lembrar e aconselhar – memini, moneo – 
unir o começo e o fim, ligando o que foi e o porvir. Mas a sociedade 
capitalista impede a lembrança, usa o braço servil do velho e recusa 
seus conselhos”. e ainda completa que a “sociedade capitalista desarma 
o velho mobilizando mecanismos pelos quais oprime a velhice, destrói 
os apoios da memória e substitui a lembrança pela história oficial cele-
brativa. (CHAUÍ, 2006, p. 18).
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Figura 03: Valentina Pereira dos Santos, durante apresentação no Festivale 
Foto: Carlinhos Ferreira15, feita em julho/2006.

15  Músico percussionista, trabalha com oficina de iniciação a percussão e também construção 
de instrumento de percussão há mais de 18 anos, tendo trabalhado dentro e fora do Brasil.Há 
mais de 18 anos pesquisando cultura popular, do quais 14 em Minas Gerais, conhecendo o 
aspecto sócio cultural, tradições e costumes do fazer das festas religiosas, tendo vivenciado 
manifestações como: Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário (congado Mineiro) festa 
de coroação dos Reis e Rainhas do congo, que começa em Minas Gerais com a tradição de 
Chico Rei, se mantendo até os dias atuais. 
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Figura 04: Sr. José Pereira Silva, em performance com o bumba durante 
apresentação no Festivale

 Foto: Carlinhos Ferreira, feita em julho/2006

O integrante mais novo do grupo, Júlio Barbosa Costa, de 12 anos, tam-
bém despertou curiosidade nos alunos, que o perguntaram se ele gostava do 
que fazia, onde responde: “Eu só não gosto quando me pede pra vestir de 
mulher. Eu gosto de tocar e cantar. Vestir de mulher não, porque os meninos 
ficam rindo da gente depois”. Ele se referia aos personagens que o grupo in-
sere em suas apresentações para provocar graça no público. O Zé Roxo, seu 
pai, disse que ele tinha que perder a vergonha, porque não era uma maquiagem 
e uma roupa de mulher que o faria deixar de ser menino. O curioso é que os 
alunos se identificaram muito com o Júlio, e até deram conselho pra ele não 
ficar mais com vergonha de nada que tivesse no grupo, pois era tudo muito 
bonito, uma troca de experiência saudável. O Júlio, conhecido no grupo como 
Julinho, é uma das grandes atrações aos olhos dos jornalistas e fotógrafos de 
outras cidades, dado o fato de ser tão novo e já tocar a caixa de folia e bumba 
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tão bem, e ainda acompanhar vários cantos durante o reisado e boi.
O grupo vem inserindo novos personagens populares nas apresentações, 

como o citado por Julinho. Os integrantes mais velhos explicam que são ne-
cessários à alegria e simbolizam a participação do povo na apresentação. Hoje 
eles já inseriram a “Julieta” espécie de “Nega Maluca” e o “grejé”, que com 
grotescas palhaçadas bufonas, usam um saco grande nas costas e roupas ve-
lhas causando gritos e risos na platéia. O vaqueiro é o personagem mais anti-
go, sendo o responsável pelo envolvimento e magia do boi, em sintonia com 
quem está  carregando-o nas costas (homem que fica debaixo do boi dando-lhe 
vida). 

Segundo o Sr. Delvino Ribeiro Costa16, 70 anos, dono do bar e pai de Zé 
Roxo, a comunidade Serra Alta sempre gostou de brincar com personagens. 
Ele guarda na memória lembranças do passado. Vivenciou quando criança 
performances de outros grupos de outras cidades e sente-se orgulhoso por seu 
filho ser uma das lideranças na comunidade e do grupo Boi de Balaio, confor-
me mostra no depoimento abaixo:

[...]Desde pequeno eu moro nesta comunidade. Sou pai de José 
Ribeiro Costa. Desde muito tempo, quando eu ainda era meni-
no, o povo aqui gosta de fazer brincadeiras. Durante os festejos 
de São João, por exemplo, eles faziam uma boneca enorme de 
goma, assada no forno, uma espécie de biscoito gigante, chama-
da de “Xô Neném”, e os homens dançavam forró com ela a noite 
toda. Aí, tinha o momento de todos se juntarem e comerem a “Xô 
Neném”, arrancando os pedaços, como se estivessem brigando. 
Um gritava: “Eu quero a perna”, o outro: “eu quero o braço”, 
e assim até comerem a boneca toda. Isso foi por volta dos anos 
60, mais ou menos, não me lembro direito. Tinha um bocado de 
personagens, a Nega, o grejé que é um homem muito feio usando 
umas trenhada nos ombros, pondo medo nas crianças e outros 
mascarados, que eu não sei mais o nome. O povo que veio morar 

16  O Senhor Delvino Ribeiro Costa é pai do Sr. José Ribeiro Costa, o responsável pela 
apresentação do Boi e um dos fundadores do Grupo Boi de Balaio.
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aqui é quase tudo destas comunidades de Salto da Divisa, Santa 
Maria do Salto, Rubim, tudo vizinho de nós aqui. E lá eles já 
gostavam de brincar desde muito tempo. Antigamente aqui era 
um movimentão danado. As festas ficava tudo cheia. Agora, as 
coisas tá mais diferente.

Neste depoimento percebe-se que o grupo busca no passado o costume 
de confeccionar estes personagens, inserindo-os nas apresentações para man-
ter a tradição. 

Em um artigo sobre Folia de Reis a pesquisadora Maria Célia da Silva 
Gonçalves cita a definição clássica de Câmara Cascudo para o termo folia:

[...] um grupo de homens, usando símbolos devocionais, acompanhan-
do com cantos o ciclo [...] festejando-lhe às vésperas e participando do 
dia votivo [...] não tem em Portugal o aspecto precatório da folia brasi-
leira, mineira e paulista [...] é uma espécie de confraria, meio sagrada, 
meio profana, instituída para implorar a proteção divina contra pragas 
malinas que às vezes infestam os campos [...] Há o rei, o pajem, o alfe-
res, dois mordomos e seis fidalgos. (CASCUDO, apud GONÇALVES, 
2008, p.03).

Todos os instrumentos utilizados são confeccionados por eles mesmos, 
exceto o violão. Os integrantes mais velhos aprenderam com os antepassados 
e repassam aos mais novos do grupo. Os instrumentos são: caixa de folia, 
bumbas, pandeiro, violão, gaitas e triângulo.

Os figurinos são de tecidos mais baratos, como a chita ou chitão - de 
algodão com estampas florais grandes e viscose.  Os homens usam camisas 
estampadas com coletes vermelhos e calças brancas. As mulheres saias e blu-
sas estampadas, do mesmo tecido, que ao final parecem vestidos rodados. Os 
adereços utilizados são: lenços, chapéus de palha e couro enfeitados com fitas 
coloridas, de cetim.

As máscaras utilizadas são feitas por eles. Algumas são de couro de 
boi e a maior parte de atadura gessada, onde aprenderam a confeccionar com 
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Marcos Gobira Damasceno durante as visitas que deram nome ao grupo. Os 
alunos perguntaram a Zé Roxo o porquê do uso das máscaras, e ele respondeu: 
“É pra que todo mundo fique igual, sem distinguir ninguém, porque o mais 
importante é o que nós faz, não é quem nós somo, e com as máscaras e as rou-
pas, nós fica tudo igual”. E ilustrou a sua fala apontando para o telão de vídeo 
utilizado pela entrevistadora, durante entrevista, para a foto abaixo dizendo 
não saber identificar os mascarados da foto. 

Figura 05: Utilização das máscaras pelo Grupo Boi de Balaio, durante apresentação 
no Festivale 

Foto: Carlinhos Ferreira,  feita em julho/2006

O papel social e educativo do grupo e suas contribuições ao mundo 
moderno

Os integrantes do Boi apresentam que é possível o velho produzir cul-
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tura, arte e movimento. Mostra que criança, adolescente, jovens, homens, 
mulheres e idosos, podem e devem conviver, sem preconceito algum, e que 
o resultado desta mistura é a beleza da troca de experiências produzindo sa-
bedoria popular.

Eles não apenas se divertem; tem comprometimento social e educam 
crianças. Considerando que a educação anda tão precária no país, a perfor-
mance enche os olhos de esperança de que é possível unir cultura à educação 
dentro da escola. Eles não desanimam e continuam a sua história de 20 anos, 
conforme depoimento do senhor José Ribeiro Costa, 42 anos: 

Nós põe as crianças pra fazer as coisas engraçadas, os personagens, 
que é pra elas ir acompanhando nós e ir aprendendo as coisas. É tudo 
menino daqui da comunidade que vai mais nós pra onde nós vai agora, 
e eles vai crescendo e aprendendo. Tem uns jovens hoje que só querem 
saber de se divertir com outro tipo de brincadeira. Sabe “Dona Fabia-
na”, aqui tem uma escola, cê conhece. É muito boa. Estudar é muito 
importante na vida de uma pessoa, mas escola não é tudo. Essas meni-
nadas tão ficando muito assim envolvidos com umas coisas que não é 
bom pra eles. Nós quer fazer o boizinho das crianças. O fiotin do Boi, 
só pros meninos brincar mais nós. Nós vai fazer, cê vai ver. 

Os alunos pediram que a assistente social do município, Sra. Kátia Re-
gina Martins de Carvalho17, descrevesse qual a visão dela a respeito da impor-
tância social do grupo. Ela apresentou o seguinte depoimento:

Observa-se que nas apresentações ocorre a igualdade social, na medi-
da em que todos se igualam sem distinção de raça, crença e condições 
financeiras para apreciar um belo trabalho que inclui a participação 
da população, ao mesmo tempo, trabalha-se a cultura local, que pos-
sibilita a inclusão do cidadão na sociedade, pelo fato do mesmo se 
identificar com as suas origens, que muitas vezes são substituídas por 
outros valores que não completa o valor real que é aquele que está 
enraizado e às vezes se encontra perdido por se separar das suas raí-
zes por motivos de força maior. Mas no mundo globalizado de sistema 

17  Natural de Governador Valares reside em Santo Antônio do Jacinto há 02 anos e se interessa 
por trabalhos e projetos socioculturais. 
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neoliberal-capitalista é muito comum acontecer isso. Mas de forma in-
direta o próprio ser humano não observa que isto está acontecendo ou 
que ele está passando sempre por processos de transformações. Assim, 
pode resultar numa exclusão social como inclusão, depende da adapta-
ção e identificação do ser humano nesta nova sociedade exigente e com 
novos valores consumistas. Contudo, a busca da cultura local é fazer o 
indivíduo se situar para que o próprio possa fazer suas escolhas, mas 
tendo como base suas origens do qual o mesmo é referenciado. Desta 
forma, se dá a importância de valorizar a cultura local.

Figura 06: O Boi visto por baixo, mostrando o cipó utilizado na sua confecção. 
Neste momento, o Zé “Roxo” é quem está debaixo dele, durante apresentação no 

Festivale 
Foto : Carlinhos Ferreira, feita em julho/2006.
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O trabalho do grupo é de resistência, conforme texto abaixo:

Se a dominação permeia o conjunto da vida social, a resistência está aí 
igualmente presente, não apenas de forma organizada, mas também sob 
formas “surdas”, “implícitas”. Daí a importância que adquire a maneira 
como a população organiza seu divertimento, suas festividades, suas 
formas de representar a luta do cotidiano, que certamente se articulam 
com formas literárias, com a música, a poesia, as práticas religiosas, 
etc. O poder e a dominação não se localizam apenas no aparelho de 
Estado ou no nível do econômico, mas existe todo um processo de dis-
ciplinarização necessária da população, que permeia toda a atividade 
social, desde o trabalho, escola, família, até as formas aparentemente 
mais ingênuas de lazer. (VIEIRA, PEIXOTO & KHOURY, 1989, p.08)

Fé e festa do boi

O grupo Boi de Balaio é caracterizado por dois aspectos principais: o 
religioso, demonstrado através da Folia de Reis ou Reisado18, e o cultural, com 
o folguedo popular Bumba-meu-boi19, que em cada região varia de nome de 
acordo particularidades. No primeiro, a fé é o alicerce que faz reunir o povo. 
A fé é o alicerce das manifestações de “cultura popular” onde as dificuldades 
são dribladas e aliviadas pelo prazer de servir a Deus.
18  “A Folia de Reis é uma festa religiosa que comemora o nascimento de Jesus Cristo. Segundo 
alguns pesquisadores, sua origem foi em Portugal, e por volta do século XIV, vários estudantes, 
na do dia 24 para o dia 25 de dezembro, em posse de alguns instrumentos musicais, resolveram 
se reunir para cantar e saudar o nascimento do Menino Jesus nas portas das casas. Os donos 
das casas gostaram muito da festividade e convidaram a turma para entrar nas suas residências 
e cantar na sala. Sempre que houvesse uma imagem do Menino Jesus, os foliões faziam uma 
saudação, entoando cânticos religiosos, festivos à data. Em minhas andanças pelo país, vi que 
a região Norte & Vale, em Minas Gerais, é a mais rica no Folclore de Reisado”. (AZEVEDO, 
2007, pp. 1e 2). 
19 “Do ponto de vista teatral, o folguedo deriva da tradição portuguesa e espanhola, tanto no 
que diz respeito ao desfile como à representação propriamente dita; tradição de se encenarem 
peças religiosas de inspiração erudita, mas destinadas ao povo para comemorar festas católicas 
nascidas na luta da Igreja contra o paganismo. Esse costume foi retomado no Brasil pelos 
jesuítas em sua obra de evangelização dos indígenas, negros e dos próprios portugueses. Como 
dança dramática, o bumba-meu-boi adquire através dos tempos algumas características dos 
autos medievais, o que lhe dá o seu caráter de veículo de comunicação.”. (http://pt.wikipedia.
org/wiki/Bumba-meu-boi) 
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Os integrantes do grupo são devotos de “Santo Reis”, comemorado no 
dia 06 de janeiro e São Sebastião20 no dia 20 de janeiro.

Depois de ler o livro da Ecléa Bosi, (2006) afirmo que concordo quando 
ela diz que a memória é a responsável por nossa continuidade, pela perpe-
tuação da essência humana e melhoria da auto-estima. A memória coletiva 
integra e fortalece. 

A história é o estudo do passado, portanto se passa na memória, mas não 
é só a lembrança. É a (re) construção dos fatos na busca de gerar significados 
na projeção para o futuro. Pode-se então dizer que história é o estudo que 
utiliza da memória, e memória é uma faculdade individual, de quem lem-
bra. Trabalhar memória é papel de todo historiador. Porém, não é tão simples 
quanto parece.“[...] História é uma prática epistêmica disciplinada que gera 
uma forma de conhecimento com pretensões de verdade, a qual se baseia em 
uma racionalidade construída e convencionada entre quem domina essa forma 
de arte” (ROSA, 2007, p.54). 

 Como foi mencionado no item acima, o repasse de memória vem man-
tendo o grupo Boi de Balaio erguido e pronto para ensinar os seus conheci-
mentos a quem os procurar e entre os seus integrantes. Mas quando se fala 
em memória, vem à mente a ideia de algo individual, uma vez que ela é uma 
faculdade própria e única do ser que memoriza. Como então entender o que é 
memória coletiva?

A memória é uma faculdade individual, mas os coletivos também re-
cordam. Fazem-no por meio de práticas de recordação. Para tanto, 

20 Mártir cristão, nascido segundo alguns em Milão, cidade de sua mãe, e segundo outros em 
Narbona, terra natal de seu pai, sendo sua festa celebrada a 20 de janeiro. Passou a maior parte 
de sua vida em Roma, ao tempo do imperador Diocleciano. Soldado do exército romano, chegou 
a alcançar o comando de uma coorte de pretorianos. Por ser cristão e divulgar sua doutrina, foi 
denunciado e preso. Insensível às súplicas dos cristãos, apresentou-se ao imperador, que, desta 
vez, ordenou fosse açoitado até morrer Próximo a este lugar, junto à via Ápia, foi posteriormente 
construída uma basílica em sua honra. Esta, durante a Idade Média, tornou-se centro popular 
de devoção e peregrinações. Em Portugal há pelo menos, 92 igrejas que o têm por orago. No 
Brasil é padroeiro de 144 paróquias, inclusive na cidade do Rio de Janeiro. (http://pt.wikipedia.
org/wiki/S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_(santo) )
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atribuem um valor simbólico a elementos da paisagem, criam artefatos 
para a recordação (monumentos, memoriais), estabelecem rituais para 
a recordação ou criam rituais sobre acontecimentos significativos do 
passado. Tudo isso atua como procedimento para sintonizar os mem-
bros do grupo, para fazer com que recordem o mesmo, que sintam de 
formas similares, que gerem as mesmas atitudes, que suas formas de 
atuação sejam coordenadas, que compartilhem a mesma moral. Ou seja, 
que passem de um conjunto de indivíduos a membros de uma comuni-
dade, de conjunto de eus a nós. A memória coletiva é, portanto, tudo o 
que acabamos de mencionar, mas também os mitos, as artes, os relatos 
compartilhados, todo um imaginário que faz ressoar em cada um os 
mesmos significados, as mesmas sensações, o que nos permite viver em 
nós, distinguindo-nos dos outros. (ROSA, 2007, p. 56)

Os mais novos aprendem com os mais velhos.  O repasse de memória 
acontece em todo momento. Com a pesquisa, sentiram que o que fazem inte-
ressa a História.

Identidade cultural

Outro ponto imprescindível nesta pesquisa é a identidade cultural. É 
curioso como os alunos brilharam os olhos quando passaram a conhecer a 
história do grupo Boi de Balaio e de alguns outros artistas da cidade, ora 
desconhecidos por eles. Começaram a valorizar mais a cidade onde moram. 
Enxergaram que o grupo devolvia a eles uma sensação de felicidade.

Nos últimos anos, historiadores e antropólogos têm discutido, questio-
nado e ampliado o conceito de identidade associando-se à ideia de plu-
ralidade cultural e contribuindo para valorizar alguns temas e sujeitos 
sociais anteriormente negligenciados em nossa historiografia. Estudos 
sobre negros, índios, populações migrantes e relações de contato entre 
os grupos mais variados ganham novas dimensões quando analisadas à 
luz das recentes abordagens interdisciplinares da história e da antropo-
logia. (AZEVEDO; ALMEIDA, 2003, p. 25)
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Desde o surgimento da Escola dos Annales21, que a história começou a 
enxergar o Homem como ser totalizante, contrapondo a história tradicional, 
dos fatos incontestáveis e oficiais. A história começou a ser vista “por baixo”. 
E a oralidade foi considerada fonte, a partir da pesquisa dos fatos, o que antes 
só era valorizada a escrita. Uma nova ideia de Identidade Nacional surge, pois 
antes da Escola dos Annales, o que seria, por exemplo, de grupos como o Boi 
de Balaio, que não tem, até o momento, nenhum registro escrito, nenhum 
documento que comprove a sua existência. “A identidade nacional pode ser 
compreendida como uma construção histórica, resultante de um processo que 
atribui significados e sentidos a uma “comunidade imaginada”...” (GONTIJO, 
2003, p.58). Assim, a identidade nacional acompanha as mudanças históricas, 
sendo a cada época reinventada e ganhando novos significados de acordo as 
especificidades. 

A definição de identidade nacional abaixo apresenta este olhar:
 
A identidade nacional pode ser compreendida como uma construção 
histórica, resultante  de um processo que atribui significados e sentidos  
a uma “comunidade imaginada”.  Esse processo é contínuo e sujeito a 
inúmeras invenções, reelaborações e disputas  em torno dos aspectos 
que poderão servir para diferenciar uma nação de outras: a língua, as 
tradições, a história etc. Assim, a identidade   nacional precisa ser con-
tinuamente reinventada e reinvestida de significados e sentidos, a partir 
de situações históricas  específicas. (GONTIJO, 2003, p. 55)

Vale a pena ressaltar como os alunos interessaram em conhecer mais 
o grupo quando souberam que eles já têm fotos e comentários em sites da 
internet a respeito do trabalho. Nota-se que a identidade é fortalecida com a 
presença do registro das manifestações. 

21 Fundada em 1929, tendo como principais mentores  Marc Bloch e Lucian Febvre, a 
história ganha uma nova abordagem  com consequências e influências até os dias de hoje. 
Este movimento passou por várias fases, e nos anos 60 ele se destaca com historiadores como 
LeGoff, que contribuíram para o surgimento da Nova História.
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É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora 
do discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em 
locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e 
práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. 
Além disso, elas emergem no interior do jogo de modalidades específi-
cas de poder e são, assim, mais o produto da marcação da diferença e da 
exclusão do que o signo de uma unidade idêntica, naturalmente cons-
truída, de uma ‘identidade’ em seu significado tradicional – isto é, uma 
identidade mesmidade que tudo inclui, uma identidade sem costuras, 
inteiriça, sem diferenciação interna. (HALL, 2000, p. 109)

Contudo, as identidades são estratégicas e posicionais, construídas no/
pelo discurso, por meio da diferença, na relação com o outro, em que os sujei-
tos são convocados a se posicionarem histórico e culturalmente.

Figura 07: Alunos, bibliotecária, Zé “Roxo” e Júlio, seu filho, na finalização da 
entrevista. 

Foto feita pela pesquisadora na Escola Estadual Clemente da Rocha Bandeira, em 
novembro/2006.
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Os integrantes do grupo descobriram um novo olhar para a História 
além da visão linear e oficial. O sentimento deles lembra Ferreira Gullar quan-
do diz:

A história humana não se desenrola apenas nos campos de batalha e nos 
gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nas esquinas entre 
plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos, nos prostí-
bulos, nos colégios, nas usinas, nos namoros de esquinas. Disso eu quis 
fazer a minha poesia. Dessa matéria humilde e humilhada, dessa vida 
obscura e injustiçada, porque o canto não pode ser uma traição à vida, 
e só é justo cantar se o canto arrasta as pessoas e as coisas que não têm 
voz.(FERREIRA GOULART, Apud.VIEIRA, PEIXOTO, KHOURY, 
2002, p.12).

Esta função não é só do poeta, ou do músico, mas, sobretudo do educa-
dor. Trajetória social do homem simples, sendo “pensada no duplo sentido do 
termo: como experiência humana e como sua própria narração, interpretação 
e projeção”.(VIEIRA, PEIXOTO, KHOURY, 2002, p.29). 

O valor da pesquisa de campo mostra que é preciso “pensar a história 
como toda experiência humana entendida sempre como experiência de classe 
que é de luta, e valorizar a natureza política dessa luta...”, (VIEIRA, PEIXO-
TO, KHOURY, 2002, p 17).

Os alunos perceberam a importância de valorizar a cultura local como 
um patrimônio do município e o desejo que o grupo nunca acabe. Palavras 
como estas reforçam a fé dos integrantes, conforme mostra a fala do Sr. José 
Pereira Silva durante entrevista com alunos:

Enquanto Deus me der vida e saúde, ieu não deixo de cantar o rês e 
nem de brincar. E lá em casa, é eu, Valentina minha muier e João meu 
menino, que sabe cantar o rês direitinho. Os outros do grupo ainda não 
sabe direito não. Mas tem que aprender. Tem que aprender pra mode 
nunca cabá...

Pensar a história com visão social, incorporadas as situações do coti-
diano, faz inserir na sua socialização os grupos e movimentos excluídos do 
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poder, que produzem mas não têm voz; pessoas que são referências mas não 
são reconhecidas. 

Considerações finais

Esta pesquisa encerra esta etapa – porque o tema não se esgota, com a 
certeza de dever cumprido, tanto na atuação escolar que envolveu os alunos, 
quanto no seu papel de valorização da cultura local. O grupo vive na prática a 
pedagogia de Freire, a preocupação de Carretero, as análises de Soihet, as pes-
quisas de Ecléa e todos os demais teóricos citados nesta pesquisa, que enrique-
ceram o presente artigo e ajudaram a entender melhor a importância do Boi 
entrar no universo escolar. A Escola Estadual Clemente da Rocha Bandeira dá 
exemplo de coragem por ter aceitado o convite para fazer parte desta história.  
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo discutir a identidade na per-
formance Dança de Caretagem. Será também discutido de que forma essa 
tradição afrodescendente vem sendo repassada entre os remanescentes de qui-
lombos em São Domingos Minas Gerais. A festa é comemorada no dia de São 
João Batista e embora seja de caráter religioso, apresenta rituais sagrados e 
profanos durante a comemoração. Todos os dançantes usam máscaras, porém, 
os mais jovens tornaram-se adeptos de máscaras de monstros, industrializa-
das, o que causa discordâncias entre os integrantes. Utilizou-se da metodolo-
gia qualitativa. Os procedimentos metodológicos foram: gravações, fotogra-
fias da festa e adoção de diário de campo. Argumenta-se que, através da festa, 
ocorre a construção/reconstrução da identidade local.
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Abstract: This paper aims to discuss the identity in the performance in the 
grimace dance. It will also be discussed the form what this tradition afrodes-
cendent has been and repassed amog the remainders of quilombo, in São João 
Batista’s day, althought it has a religious character, shows holly and profaner 
rituals during the commemoration. All the dancers use masks, but the young 
persons became follower of monsters masks, industrialized, and that causes 
discordances among the integrants. The qualitative methodology was used. 
The steeps were: records, the party photos and the daily of camp was adopted. 
The arque is that because of the party, the construction/reconstruction of the 
local identity is done.

Keywords: Quilombo. Identity. Dance . Performance.

1 Introdução

O território do Noroeste Mineiro1 é uma região constituída por 19 mu-
nicípios, ocupando uma área de 63.176 km2, cerca de 10.8% da área total de 
Minas Gerais. Esse vasto território, constituído na sua maioria por pequenas 
cidades e vilas, mantem manifestações culturais significativas que ainda fo-
ram pouco pesquisadas. Dessa maneira é possível perceber que existe carência 
de publicações sobre os atores sociais anônimos desta região.Pensando a par-
tir de uma produção científica que discuta o cotidiano desses homens, mulhe-
res, e crianças optou-se, nessa pesquisa, pela “festa de Caretagem”, uma cena 
brincante/dançante e performática que acontece todos os anos no dia 23 para 
24 de junho homenageando São João Batista, na comunidade quilombola de 
São Domingos, localizada a 3 km da cidade de Paracatu-MG. 

A cidade de Paracatu ocupou e ocupa contemporaneamente importante 

1  O Noroeste de Minas é composto por 19 municípios que se dividem em duas micro 
regiões. micro-Região Paracatu:Brasilândia de Minas, Guarda-Mor, João Pinheiro, 
Lagamar, Lagoa Grande, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas e Vazante;micro-
Região Unaí: Arinos, Bonfinópolis de Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Dom Bosco, 
Formoso, Natalândia e Uruana de Minas. 
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papel na mineração. O município situa-se a 220 km de Brasília-DF, capital do 
Brasil, e a 502 km de Belo Horizonte, capital mineira. A cidade de Paracatu 
foi fundada em 1798, no ano 2000, sua população atingiu 73.059 habitantes 
de acordo com o (IBGE, 2007). Veja a imagem a seguir.

ImAGEm 1 – Pode ser percebido na parte superior da imagem, o mapa do Estado 
de Minas Gerais com destaque para o Noroeste Mineiro. Em seguida o plano 

maior de observação cartográfico destaca a localização da cidade de Paracatu-MG 
FONTE: http://www.sengemg.com.br/index.php?Acesso em: 12/07/2013.

O mapa acima demonstra a localização de Paracatu no contexto de Mi-
nas Gerais e ressalta sua importância na área de mineração, hoje explorada 
pela multinacional Rio Paracatu Mineração (RPM), subsidiada com capital 
estrangeiro – canadense e norte americano. É justamente no “sopé” do “Morro 
do Ouro”, explorado pela mineradora, que moram os remanescentes quilom-
bola. 

A comunidade se intitula Povoado ou Arraial de São Domingos. O ensi-
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namento é realizado por meio das manifestações culturais: as danças, manifes-
tações religiosas e o trabalho com a terra. Esses ensinamentos fazem parte da 
tradição da comunidade e vêm sendo repassados oralmente de pais para filhos. 

A relevância social desta pesquisa consiste em elaborar uma contribui-
ção sociológica, considerando a escassa produção sobre o tema de festas po-
pulares, identidade e performance em comunidades quilombolas em Minas 
Gerais.

Algumas questões nortearam a pesquisa: Qual sentido tem a festa para a 
comunidade? De que forma a festa de Caretagem constitui um vetor de iden-
tidade? O que significa a máscara para os dançantes? Como se constitui a 
aprendizagem da performance por meio da dança de Caretagem?

A hipótese desse trabalho se assenta na idéia de que a identidade dos 
moradores remanescentes de São Domingos é construída a partir das festas, 
em especial a festa de Caretagem e das narrativas advindas dos tempos da for-
mação do Quilombo, o que permitiu mudanças de reconstrução nas formas es-
téticas de suas manifestações culturais e, em especial, na dança da Caretagem.

O objetivo do trabalho é analisar o processo de construção e recons-
trução da identidade dos quilombolas por meio da festa de Caretagem em 
São Domingos, contribuindo sociologicamente para o entendimento da rela-
ção entre identidade e performance em remanescente de quilombo em Minas 
Gerais. A metodologia escolhida para construção deste trabalho é de natureza 
qualitativa. Adotou-se para a pesquisa a combinação de métodos e técnicas 
que possibilitasse condições para uma melhor compreensão da festa: observa-
ção participante nas festas, entrevistas abertas, gravação de vídeos, fotografias 
feitas pelo pesquisador, acervo dos quilombolas e pesquisa documental.

Optou-se por trabalhar com a pesquisa qualitativa por acreditarmos que 
a memória e as narrativas orais estão presentes na educação dos remanescen-
tes, repassada aos mais jovens através da oralidade, da memória dos velhos, 
e é por meio dessa oralidade que se faz a transmissão dos hábitos, valores e 
tradições, dentre os quais são repassados os conhecimentos da festa de Care-
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tagem. Richardson (1999, p. 102-103): afirma que:

O objetivo fundamental da pesquisa qualitativa não reside na produção 
de opiniões representativas e objetivamente mensuráveis de um grupo; 
está no aprofundamento da compreensão de um fenômeno social por 
meio de entrevistas em profundidade e análises qualitativas da consci-
ência articulada dos atores envolvidos no fenômeno. As anotações de 
campo e a transcrição de entrevistas são lidas pelo pesquisador como se 
fosse um texto acadêmico, à procura de novas formas de compreender 
determinado fenômeno.

É importante que o pesquisador consiga extrair o inexprimível nas cons-
truções da fala dos narradores. Para isto, o cientista social deve ser capaz 
de ouvir o fato, percebê-lo, construí-lo. É necessário que os pesquisadores 
fiquem atentos ao fazerem uso das fontes orais, pois elas não são atos ino-
centes, mas produção da memória. Bandeira e Costa (1986, p. 236) reforça 
que “a categoria da incerteza situa-se mais nas questões próprias da ciência 
enquanto, na sustentação da fundamentação filosófica de que toda a ciência 
é produto humano e enquanto tal, falível e produtor de ambigüidades”. Toda 
análise envolve conceito e interpretação, ao ser interpretado, as ações sociais 
são passíveis de questionamentos. Assim, entende-se que o que assegura a le-
gitimidade da pesquisa são os métodos e técnicas pelas quais esta é submetida.

Almeja-se também, com este estudo, trabalhar a cultura negra por meio 
da festa, da construção e reconstrução da identidade nas performances notada-
mente observadas nessa expressão.

2 O objeto e os constituintes da memória

Observa-se que os moradores quilombolas de São Domingos, constroem 
a identidade por meio de suas representações nas manifestações culturais, em 
especial na dança da Caretagem. Nesse sentido, a identidade desta comunida-
de perpassa por uma ação performática, vetor que possibilita a manutenção da 
estrutura social familiar por laços consangüíneos, partilhando cultura, lingua-
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gem e consciência comum. Bourdieu (2001, p. 113) sugere que:

Com efeito, o que nelas está em jogo é o poder de impor uma visão do 
mundo social através dos princípios de di-visão que, quando se impõem 
ao conjunto do grupo, realizam o sentido e o consenso sobre o sentido 
e, em particular, sobre a identidade e a unidade do grupo, realizam o 
sentido e o consenso sobre o sentido e, em particular, sobre a identidade 
e a unidade do grupo, que fazem a realidade da unidade e da identidade 
do grupo.

A influência dos agentes sociais uns sobre os outros torna-se um proces-
so de coesão, como nos faz refletir Bourdieu, e é nesta ação coletiva que se 
reforça o pacto social identitário a que os quilombolas pertencem. Stuart Hall 
(2003, p. 108-109) sugere que “as identidades parecem invocar uma origem 
que residiria em um passado histórico com o qual elas continuariam a manter 
uma certa correspondência”.O espaço geográfico ao qual as pessoas perten-
cem comunica lembranças, mantendo sob cada aspecto físico ou geográfico 
a sentinela das recordações e das origens. Estas são abrangências que corres-
pondem às emoções partilhadas socialmente pela comunidade, cultivadas na 
arte e na performance. A expressão simbólica por meio da festividade dança 
dos caretas revela na história do quilombo a força, a resistência e a espetacu-
laridade.

A Festa dos Caretas é uma dança composta somente de homens, sendo 
que a metade dos componentes veste-se de mulher para compor os pares. Os 
dançantes masculinos vestem-se com calças e camisas devidamente enfeita-
das e as “damas” vestem-se com vestidos de chitão bem coloridos e cabeleiras 
postiças. Amorim (2006, p. 20) é categórica ao afirmar:

A arte é uma forma de expressão simbólica, cujo o papel, entre outros, 
é o de revelar a história da humanidade. Implica, portanto, a transfor-
mação e a inserção do insumo natural ou a cultural na existência do 
fruidor, que interpreta e completa a obra ou a cena a partir da sua expe-
riência, do seu inconsciente e do imaginário coletivo.
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Tanto os cavaleiros quanto as damas devem usar máscaras feitas espe-
cialmente para a festividade. Os homens usam chapéus e máscaras pintadas 
com bigodes. As “mulheres” recebem maquiagens na face e tinta vermelha nos 
lábios. Algumas “damas” usam chapéus enfeitados com fitas, rosas e rendas. 

Todos os adereços utilizados para a festa fazem parte da ritualização em 
homenagem a São João Batista. Na noite de 23 para 24 de junho, os caretas 
dançam mascarados da 19:00 do dia 23 às 12:00 do dia 24. O início do cortejo 
é feito às 18:00 com a celebração da missa em louvor a São João Batista. Logo 
após a celebração, um membro da comunidade dispara foguetes para avisar 
aos caretas que a missa terminou; é chegado o momento de se reunirem para 
dar início à cena brincante. Ao término da brincadeira é feito o “arremate”2, ou 
seja, a comida é servida para todos os presentes.

Essa festa é pensada aqui como uma manifestação da cultura, enten-
dendo cultura conforme a concepção de Geertz (1989, p. 4):

Acreditando, como Marx Weber, que o homem é um animal amarrado 
a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como 
sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência ex-
perimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à 
procura do significado.

As experiências vividas por um cientista social, somadas ao capital de 
conhecimento, permitem que o mesmo possa praticar a interpretação dos sím-
bolos e enigmas frente ao universo que as culturas apresentam. Assim sendo, 
busca-se nesta pesquisa etnográfica o sentido atribuídos pelos quilombolas de 
São Domingos às suas identidades performáticas, pautadas na ação simbólica 
da festa da “Caretagem”. As festas são consideradas um marco de suspensão 
no cotidiano da comunidade quilombola.

2  Expressão utilizada pelos quilombolas para designar o termino da festa e socialização dos 
dançarinos com os participantes.



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG

ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

342

3 Festa e sinalização: da identidade à performance

A festa tem continuidade devido ao repasse dos mais velhos, artesãos da 
construção do conhecimento. Por meio das narrativas, eles educam os jovens 
levando-os a (re)conhecerem nos momentos de ensaios a propriedade da ma-
nifestação da sua cultura dançante, fazendo fluir nesta dinâmica social o ato 
de pertencimento dos membros da comunidade quilombola de São Domingos 
(ver imagens 2 e 3).

ImAGEm 2 – Meninos da comunidade 
(entre 8 e 15 anos) observando a 

dança e os tocadores anciões. Junho 
de 2009. FONTE: Arquivo pessoal. 

ORGANIZAÇÃO: Vandeir José da Silva.

ImAGEm 3 – Mãe com criança de 
2 anos no momento final da festa de 

Caretagem. Junho de 2009.  FONTE: 
Arquivo pessoal.  ORGANIZAÇÃO: 

Vandeir José da Silva.

Ao narrarem suas lembranças, os velhos voltam ao passado, como se 
quisessem transportá-lo para o presente. Como guardiões, esses são os semea-
dores da cultura local e os grandes responsáveis pela construção da identidade 
dos remanescentes. 



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG
ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

343

Bosi (2003, p. 15) salienta que:

A memória dos velhos pode ser trabalhada como um mediador entre a 
nossa geração e as testemunhas do passado. Ela é o intermediário infor-
mal da cultura, visto que existem mediadores formalizados constituídos 
pelas instituições e que existe a transmissão de valores de conteúdos, de 
atitudes enfim, os constituintes da cultura.

Nesse sentido, é unânime a resposta dos moradores quilombolas quando 
interrogados sobre a origem da festa dos caretas. Eles afirmam que ela sempre 
existiu, desde seus bisavós. Segundo relatos de D. Valquiriana de 47 anos3, “a 
festa sempre existiu, desde minha bisavó, ela dizia que eles dançavam para 
não serem reconhecidos e fugir da tristeza”. A fala da narradora induz à re-
flexão de que dançar mascarado significa esconder o rosto – não somente em 
função do fato de ser negro escravo ou descendente de escravo: o uso das 
máscaras propicia condições para, nestes momentos lúdicos, fugir da condi-
ção de cativo.

Uma via de reflexão sobre a máscara leva à consideração da extrapo-
lação da sexualidade dos membros: com o uso das máscaras, os quilombolas 
podem brincar sem serem reconhecidos pela sociedade na qual estão inseri-
dos, sendo esse um aspecto válido para os dois mascarados (o cavalheiro e a 
dama). Pode-se também aventar para a possibilidade de que os homens, ao 
vestirem-se de mulheres, abusem da condição de serem “damas”. Dramatizan-
do o papel feminino, vivenciam o papel relativo a gênero sem repressão, bus-
cando na fantasia o extravasamento de seus desejos na brincadeira dançante, 
afastando-se, por ocasião, dos preconceitos sexuais e sociais (ver imagem 4).

3  Moradora do quilombo de São Domingos, 47 anos, em entrevista concedida no dia 06 de 
março de 2007.
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ImAEm 4 – Figurante, Careta pronto para dançar na 
festa de São João. Junho de 2009. FONTE: Arquivo 

do pesquisador. ORGANIZAÇÃO: Vandeir José da Silva.

Como se observa na imagem, a sexualidade vivida no papel do careta 
caracterizado como “dama”4tende a expressar a maneira pela qual o espaço 
brincante manifesta a busca do prazer. Entende-se aqui “prazer” como forma 
de realização no sentido de vivenciar a cena brincante, ou seja: ao dançarem 
como “damas” os componentes retratam sentirem-se satisfeitos, levando-se a 
entender que estes vivenciam a sexualidade.

A festa dos caretas atravessou séculos e é organizada pela comunidade 
com muita dedicação. Os dançantes desempenham na brincadeira, ao mes-
mo tempo, alegria, coreografia, performance e folia. Este espaço demonstra 
a solidariedade e a união dos moradores de São Domingos, que celebram o 
nascimento de São João Batista. Esta ação reflexiva atravessa a realidade e, 

4  Tratamento que os cavaleiros estendem à suas parceiras. 
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no imaginário, os quilombolas se vêem em um importante papel na celebração 
do dia do santo. Sentem nos festejos a ligação entre terra e céu e o cortejo da 
dança se estende por toda a noite e parte do dia. 

Observa-se que a dança representa não só uma atividade de prazer festi-
vo, mas tem a função de religar a fé aos passos da dança, promovendo a inte-
ração entre o grupo dançante e a sociedade que assiste a execução do festejo e 
comemorando-se a vida sobre a morte do profeta João Batista. Nos auspícios 
da fé religiosa comemorada pela comunidade de São Domingos, dançar signi-
fica louvar São João Batista, santo poderoso que irá interceder pelos brincan-
tes e pelos integrantes da comunidade local quando estes chegarem ao Reino 
do Céu. 

Entende-se que o estudo de comunidades negras é de grande importân-
cia, uma vez que o mesmo contribui para entender as manifestações culturais 
e suas ações na construção da identidade e as representações no cotidiano de 
comunidades quilombolas. Segundo Bourdieu (op. cit. 2001, p. 118), “o mun-
do social é também representação e vontade, e existir socialmente é também 
ser percebido como distinto”. Assim, adota-se aqui a perspectiva de que a 
existência de algo parte da experiência e do reconhecimento do outro. Tem-se 
uma relação em que está implícita na representação de se reconhecer, tanto 
dentro dos espaços sociais de convivência como fora dos mesmos. Compreen-
de-se que lançar olhares para a festa da Caretagem na referida comunidade 
quilombola é tentar entender não só o individual, mas o que unem os partici-
pantes da Festa dos Caretas a identidade coletiva, comungando-se a mesma 
religiosidade, crenças, valores, normas, manifestações culturais e ações que os 
diferenciam das comunidades vizinhas. Sobre esse aspecto Hall (2003, p. 91) 
afirma que “Por definição, cultura popular negra é um espaço contraditório. É 
um local de contestação estratégica. Mas ela nunca pode ser simplificada ou 
explicada nos termos de simples oposições binárias habitualmente usadas para 
mapeá-la”.

Entende-se que a identidade é constituída a partir da visão que temos de 
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nós mesmos e pela forma com que o outro nos vê. Essa noção torna-se per-
ceptível em relação aos remanescentes quilombolas no momento em que os 
moradores do centro e bairros de Paracatu, ao referirem-se aos moradores de 
São Domingos, dizem que estes são diferentes, denominando pejorativamente 
os moradores como “buraco doce”, “pé de pombo”. 

As experiências e trajetórias dos sujeitos sociais contribuem para a re-
construção da identidade, tendo em vista que a própria identidade também é 
uma representação que se dá como forma de perpetuar e manter as raízes de 
suas tradições. Compreende-se que essas identidades não permanece

m estáticas, mas são reconstruídas, mantendo assim viva a continuidade 
da história, seja por meio da palavra ou da memória, demonstrando a ances-
tralidade e a identidade.

A esse respeito Funes (2000, p. 468) reflete: “Nas comunidades rema-
nescentes de mocambos ela está mais viva entre os velhos, netos e bisnetos de 
mocambeiros, guardiões das histórias que seus antepassados lhes contavam”. 
Nos remanescentes de São Domingos isso é perceptível nos contos e narrati-
vas orais. O cotidiano dos quilombolas é envolvido nos momentos festivos, 
sendo perpetuado de geração em geração, um traço forte da comunidade, seja 
pela característica do amor à cultura familiar desta, seja pelo vínculo com a 
terra ou pela identidade cultural expressa por meio das manifestações.

É perceptível esse repasse quando se observa que, nos dias de ensaio da 
dança, o “comandante da Caretagem” ensina os passos, as evoluções na dan-
ça, as músicas cantadas, preparando os integrantes para, no final do festejo, 
recitar versos espontâneos com rimas. O ritual é feito por meio de ensaios e 
os aprendizes observam com cuidado as instruções repassadas. Para Barroso 
(2004, p. 86) “A sede desta memória é o corpo dos brincantes e, particular-
mente, dos mestres. São os mestres e só eles que detêm a memória do conjun-
to da sua brincadeira”. Nesse sentido, a brincadeira dançante realizada pelos 
membros explora movimentos diversos, o corpo esculpe a arte da performan-
ce, construindo e reconstruindo a sensação de alegria, prazer e identidade na 
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qual os dançarinos mesclam momentos entre o sagrado e o profano na home-
nagem religiosa (ver imagem 5)

ImAGEm 5 – Dança realizada em círculo pelos caretas. Junho de 2009. 
FONTE: Arquivo do pesquisador. ORGANIZAÇÃO: Vandeir José da Silva.

A ação performática do grupo dos caretas expressa uma atuação: o de-
sempenho dos dançarinos mostra uma variedade de movimentos nos quais os 
integrantes “artistas” falam e agem nas coreografias da dança. Torna-se inte-
ressante a análise deste comportamento quando se compreende que a perfor-
mance expressa na dança demonstra a comemoração e apresenta-se também 
como suporte de entendimento da realidade vivida entre o real, o social e o 
imaginário da comunidade de São Domingos. Para Silva (2005, p. 43) “é o 
espaço onde aflora a criatividade, os sonhos e os desejos tendem a manifestar-
-se no comportamento livre, num clima de efervescência geradora de valores, 
imagens e símbolos referenciais de unidade e/ou coesão social”. É possível 
observar os valores de construção que interagem no grupo. Há uma integração 
que é fruto da reelaboração contínua, do vivido e do concebido, tanto nas fes-
tas como no cotidiano, pois a manutenção dos ensinamentos dentro da tradi-
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ção conta com o poder que perpassa a fala dos mais velhos. Essas pessoas são 
pontes entre o passado e presente, algo que se posta no dizer “foi assim que 
eu aprendi com meus pais e avós”. Este viés liga o velho e o novo e permite o 
entendimento da coexistência no mesmo espaço, mas de forma reconstruída, 
não na manutenção tal como era a dança antes.

A noção de identidade expressa tem como fator a percepção de que a 
tradição é repassada e aprendida pelos mais jovens, mas é vista como tradição 
justamente porque se renova nas novas gerações, não permitindo, com isso, a 
extinção da cultura dançante dos quilombolas com manifestação popular (ver 
imagem 6).

FIGURA 6 –Caretas dançando o velho e o novo na sociabilidade. 
Junho de mês de 2009. FONTE: Arquivo do pesquisador.

ORGANIZAÇÃO: Vandeir José da Silva.

A imagem mostra um casal de caretas vestido tradicionalmente e outro, 
como reflexo da reconstrução dos jovens quilombolas, usando máscaras de 
borracha com aspecto de monstro. Esta é fundamentalmente uma realidade vi-
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vida neste grupo, motivo muitas vezes de descontentamento entre os membros 
mais velhos, o que demonstra, sem a menor dúvida, a existência de um embate 
de poder com a entrada do novo. 

Entretanto, é na experiência da imagem que são construídas as repre-
sentações da semelhança. Diga-se de passagem, como Bhabha (2005, p. 81) 
“O que se interroga não é simplesmente a imagem da pessoa, mas o lugar 
discursivo e disciplinar de onde as questões de identidade são estratégica e 
institucionalmente colocadas”. Ao analisar a dança e as diferenças provocadas 
entre os jovens dançarinos e os mais velhos, se percebe o discurso que cada 
um destes utiliza ao dizerem de suas verdades em relação a dançarem fantasia-
dos do seu jeito. O uso da máscara de borracha é uma reinvenção da cultura, e 
são (re)significadas nos pares nesta paragem. 

Compreende-se que a tessitura da nova roupagem investida no grupo 
marca a passagem na festa para uma disputa dos componentes fantasiados, 
gerando valores, imagens e símbolos de referência para os dançantes. Porém, 
os símbolos utilizados por eles, tais como as máscaras, fitas, sinetas, fitas, 
chapéus, cajados, instrumentos musicais, demonstram que, ainda que haja di-
ferenças no vestir e no comportar, há um reconhecimento de unificação identi-
tária e de pertencimento à comunidade brincante de São Domingos. Essa festa 
marca o calendário da comunidade e o período de passagem do dia 23 para o 
dia 24 de junho torna-se um atrativo tanto para os moradores locais, quanto 
para as comunidades vizinhas dos remanescentes. 

A cena brincante em São Domingos é assumida por seus atores sociais 
que, ao serem interrogados dizem: “ninguém gosta da festa como nós, está no 
sangue, sempre foi assim”.Entende-se aqui tradição como algo importante nas 
condições de vivência local da comunidade quilombola de São Domingos. 

Considera-se a festa como tradicional pelo fato desta ser mantida de 
geração em geração e se renovar no decorrer do tempo. Bourdieu (op. cit., 
p. 2001, p. 09) afirma que: “O poder simbólico é um poder de construção da 
realidade que tende a estabelecer uma ordem gnosiológica: o sentido imediato 
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do mundo (e, particular, do em mundo social)”. Ainda que este poder seja 
invisível, é percebido nos diversos processos sociais. Neste sentido, torna-se 
plural e dilui-se frente às camadas sociais às quais cada indivíduo pertence. 
Atribui-se este sentido para os quilombolas porque, mesmo diante da pressão 
exercida pela multinacional (RPM), esses agentes sociais persistem com suas 
práticas culturais, sendo a dança de Caretagem a manifestação mais significa-
tiva e imemorial segundo relatos dos moradores locais. 

4 Considerações Finais

Ao final deste trabalho, não se pretende tecer comentários conclusivos 
sobre o tema, tendo em vista que o objeto oferece possibilidades de se fa-
zer diferentes perguntas e encontrar novas respostas. Procurou-se dialogar 
com referenciais teóricos que possibilitassem clarear a pontuação do tema. 
A ideia apresentada é uma possibilidade para que, a partir da mesma, possa-
-se discutir sobre as manifestações populares na perspectiva da identidade e 
da performance, tema que tem sido motivo de debates em dissertações, teses, 
seminários e congressos. Enfim, a afirmação da identidade da comunidade de 
São Domingos, compreendida na festa de Caretagem, demonstra um espaço, 
ora de harmonia, ora de conflito, mas cabe pensar que a própria identidade é a 
representação do outro como apontamento da diferença.
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A ÉTICA DE EmmA BOVARY

maria Rita Ferreira Dias de Souza5

*

Resumo: O presente trabalho analisa a ética em Madame Bovary, obra realis-
ta de Gustave Flaubert, bem como a busca da felicidade de Emma Bovary. Fo-
calizamos a filosofia de Epicuro, um ensino de virtuosismo pessoal para que 
se possa ser feliz, sereno, e ter prazer, mesmo na adversidade. Esse prazer tem 
que ser conquistado distante da turbulência da cidade, pois se o homem está 
procurando uma saúde, esta tem quer ser a saúde da alma. Essa saúde da alma 
é conquistada pelo afastamento da ignorância e das crendices, pelo uso da sa-
bedoria de uma ciência e de um conhecimento que aclara a vida interior, retira 
os obscurantismos todos e faz com que o homem, a partir do conhecimento da 
natureza das coisas, possa se posicionar, compreender sua própria dimensão 
e seu próprio papel. Emma Bovary, em toda a narrativa busca a felicidade e o 
prazer, mas não os encontra em nada, uma vez que deveria voltar-se para a es-
sência de si mesma. Apresentamos dez faces de Emma, sendo que, em todas, 
deparamos com uma mulher desesperada à procura da felicidade. 

Palavras chaves: Ética. Felicidade. Suicida. Adultério. Narrativa.

Abstract: The present work analyzes the ethics in Madam Bovary realistic 
work of Gustave Flaubert, as well as the search of Emma Bovary’s happiness. 
We focused the philosophy of Epicuro that is a teaching of personal virtuosity 
so that it can she to be happy, to be calm and to have same pleasure in the ad-
versity. That pleasure has to be conquered distant of the turbulence of the city, 
because if the man is seeking a health has wants to be the health of the soul. 
And that health of the soul is conquered by the removal of the ignorance and 
of the superstitions. For the use of the wisdom of a science and of a knowledge 
that clarifies the interior life, it removes the whole obscurantisms, and it does 
with that the man starting from the knowledge of the nature of the things can 
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be positioned, to understand her own dimension and his/her own role. Emma 
Bovary in the whole narrative looks for the happiness and the pleasure, but she 
doesn’t find them in anything, once she should turn for the essence of herself. 
We presented ten faces of Emma, and in all we came across a desperate wo-
man the search of the happiness. 

Keywords: Ethics. Happiness. Commits. Suicide. Adultery. Narrative

1 Introdução

Madame Bovary, de Gustave Flaubert, ocupa, por vários motivos, po-
sição central na história do gênero Romance. Durante muito tempo, esse gê-
nero passava por ser leitura indecente e corruptosa, proibida às mocinhas. No 
processo movido contra Madame Bovary, depois que a primeira versão foi 
publicada na Revista de Paris em 1857, o acusador Picard baseava-se na cena 
do espelho, em que Emma se olha no espelho e rememora, em êxtase e febre, 
a sua primeira aventura amorosa de mulher adúltera, lendo-a como um elogio 
ao adultério. Na verdade, ele confundia o juízo subjetivo de Emma com o juí-
zo objetivo do autor: Flaubert demonstrou que suas palavras não expressavam 
a opinião dele e sim a de Emma, e que esta assim pensava justamente porque 
a sociedade e, dentro desta, os romances românticos, deformaram lhe a visão 
da realidade, gerando nela expectativas que não correspondiam ao quotidiano 
do casamento. Daí a insatisfação, a decepção e as traições. No processo mo-
vido contra o autor de Madame Bovary perante a Sexta Corte Correcional do 
Tribunal do Sena, Flaubert foi absolvido pelos juízes, mas não pelos críticos 
puritanos, que não perdoaram seu tratamento cru do tema adultério.

A história literária define Flaubert como realista. Entretanto, Otto Maria 
Carpeaux diz que Flaubert não é naturalista, nem é propriamente realista: é 
unicamente artista. Madame Bovary é simplesmente uma obra de arte. É a pri-
meira obra de arte conscientemente criada na história desse gênero sem regras 
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e sem arte que é o gênero Romance.
Madame Bovary é narrado em terceira pessoa, com algumas passagens 

da narrativa em primeira pessoa. Há uso do discurso indireto livre e vários 
tipos de narrador, dentre eles a onisciência seletiva, uma tipologia de Norman 
Friedman. Nessa tipologia, o ângulo central e os canais são limitados aos sen-
timentos, pensamentos e percepções da personagem central, sendo mostrados 
de modo direto.

Segundo Massaud Moisés, temos que levar em conta que a terceira 
pessoa corresponde a uma impessoalidade tal qual num laboratório, onde o 
cientista despoja-se do “eu” para se transformar no anônimo que procura a 
verdade e depois entra a divulgá-la como “coisa” já existente fora dele; a ele 
coube o irrisório papel de revelá-lo e comunicá-lo. Flaubert é um dos autores 
a utilizar essa impessoalidade.

A obra romancista se torna impessoal mas invertendo o sinal: a im-
pessoalidade ocorre por conta da tentativa científica de por abaixo as 
instituições burguesas. O romance ganha a função de aríete lançado 
pelos homens detentores das “verdades” então em moda, contra o balu-
arte social cujo serviço esteve a ficção romântica. Não mais a obra para 
entreter, senão para corrigir, educar, reformar, o romance realista e o 
naturalista, consideram a sociedade estacionária e, portanto, necessita-
da de mudança. Eticamente interessado, pedagogicamente, tal romance 
corresponde a um cosmo visão engajada em obediência a um imperati-
vo moral (MOISÉS, 1987, p. 22).

A posteridade insiste em tentar procurar o modelo no qual Flaubert se 
baseou para criar Madame Bovary. O motivo de tanta procura é a extraordi-
nária clareza com que Flaubert contou sua história: uma história tão simples, 
que parece ter sido tirada da realidade mais comum e mais vulgar, que parece 
mesmo realidade.

Consideramos a narrativa tão real que podemos compará-la à época 
atual. Temos hoje muitas “Madames Bovary” que vivem um casamento me-
díocre e infeliz e mulheres que encontram (outras) formas de sair da monoto-
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nia e da mediocridade. A maioria busca no trabalho ou no intelecto atenuantes 
para fugir do adultério, pois incorrem no risco de encontrar um amante tão 
bronco e tão medíocre quanto o marido. Sem contar que a formação moral 
da mulher continua sendo construída dentro dos padrões morais e religiosos 
dos séculos anteriores. Por mais evoluída que seja a mulher, acaba valendo a 
perspectiva de que é mais prático separar que trair.

Cabe dizer que ante toda e qualquer análise que se fizer de Madame 
Bovary, de Gustave Flaubert, não teremos algo inédito, pois no nosso discurso 
estarão implícitas as diversas análises com as quais tivemos contato. Tentare-
mos nesse texto analisar a presença de ética (filosofia epicurista) na narrati-
va, especificamente na ação da personagem Emma. Ela será o nosso filão de 
análise e representa as diversas facetas da mulher, com um único objetivo: ser 
feliz e fugir à dor.

2 A ética Epicurista da Narrativa de Gustave Flaubert

Epicuro viveu no século III a.C, numa Grécia que não era mais livre. 
A filosofia de Epicuro mostra que, mesmo nos momentos de repressão e de 
cerceamento da liberdade, há todo um universo a ser conquistado e a ser traba-
lhado. Epicuro afirma que no tempo de adversidade o homem pode e deve ser 
feliz porque ele nasceu para a felicidade, e para isso é que ele foi destinado. 

A escolha de Epicuro para representar a ética na narrativa Madame Bo-
vary, na qual Flaubert retrata a sociedade francesa do século XIX, se deve ao 
fato de que o autor critica os princípios éticos e morais daquela sociedade. 
Também, pela grande importância de Epicuro, pois, sem dúvida alguma, ele 
é um dos maiores pensadores éticos do pensamento filosófico, embora muito 
mal conhecido e frequentemente deturpado. Por outro lado, têm-se também 
sua extraordinária atualidade. Se o filósofo impressionou o jovem Marx e o 
ajudou, em sua juventude, a perceber o sentido da liberdade como libertação 
interior e como desalienação, hoje Epicuro continua extremamente importante 
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paranós, uma vez que em grande parte a sua ética é um ensino de virtuosismo 
pessoal com o objetivo da felicidade pessoal apesar das adversidades.

Esse prazer em que ser conquistado distante da turbulência da cidade, 
pois se o homem está procurando uma saúde, esta tem quer ser a saúde da 
alma. E essa saúde da alma é conquistada pelo afastamento da ignorância e 
das crendices. Pelo uso da sabedoria de uma ciência e de um conhecimento 
que aclara a vida interior, são retirados os obscurantismos todos e faz-se com 
que o homem, a partir do conhecimento da natureza das coisas, possa posicio-
nar-se, compreender sua própria dimensão e seu papel.

Isso é conseguido, propõe Epicuro, e esse é o estilo do homem, é o es-
tilo de sua ética. Epicuro propõe todo um programa de administração da nau 
interior que parte primeiro do esclarecimento. Mas por outro lado, essa liber-
tação que o conhecimento permite não é só isso. Epicuro associa também a 
procura e a valorização do prazer, afirmando, provando e exemplificando que, 
na verdade, o ser humano não existe em função do sofrimento, o sofrimento é 
uma circunstância que não determina a vida do homem. A grandeza e a virtude 
estão em autodeterminar-se, apesar do sofrimento, que aparentemente vem 
como uma fatalidade. O homem consegue vencer pela sua postura íntima.

Epicuro ensina uma ética que é testada em situações extremadas, não 
só em situações difíceis da vida, mas em situações de morte. O tempo todo o 
filósofo mostra que o homem pode viver feliz por toda a vida e morrer sereno. 
Isso é feito por meio de uma espécie de autoadministração, a meta que ele pro-
põe – uma independência interior, um desvio da fatalidade que é a fatalidade 
externa das circunstâncias.

Por isso, a procura da serenidade é uma procura que se retira da turbu-
lência. O homem não se isola, recolhe-se com os amigos numa fraternidade 
lúcida, vai procurar no intercâmbio, nas trocas, nos colóquios e nas conversas, 
ou seja: apoiado no esforço do grupo ele vai tentar manter aí seu trabalho, o 
seu artesanato interior, e só assim, no seu interior, é que seu projeto pode ser 
realizado.
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De acordo com Epicuro, a felicidade jamais será outorgada, transmitida 
ou doada por divindades. Ela é o resultante de uma labuta, de luta incessante, 
de autodomínio, de autolibertação, de criação do espaço, de sua autonomia e 
de busca permanente do prazer sábio e sereno.

A liberdade é sempre o desvio de uma fatalidade. O homem não é livre 
porque está tudo solto, obscuro; o homem é livre pela grandeza de sua liber-
dade. Porque, apesar da fatalidade do mecanismo do mundo, ele abre uma 
brecha, é o inventor do dever ser. Acima da fatalidade das coisas que são, o 
homem introduz uma dimensão que é dimensão do dever ser. Não é um ser 
passivo diante do mundo ou apenas o reflexo das circunstâncias. Não está à 
mercê apenas das contingências das respostas diferenciadas e, por isso mes-
mo, pode estabelecer o seu itinerário, sua rota, sua meta.

Para Epicuro, o homem pode e deve administrar seus desejos porque 
os desejos não são do mesmo tipo. Eles não são todos originados do homem. 
Alguns são desejos naturais e outros artificiais – há desejos recebidos de fora 
e há desejos que são, na verdade, a manifestação de autonomia e manifestação 
de heteronomia, introjetados num desejo que não é do homem, mas do mundo 
exterior que o cerca.

Em todas as sociedades de épocas distintas, o homem sempre aspirou à 
felicidade. Em Madame Bovary encontramos um exemplo característico deste 
anseio desesperado à procura da felicidade. Nessa narrativa encontramos a pa-
lavra felicidade vinte e quatro vezes, sendo que quatro são referentes a Char-
les, marido de Emma, e as outras vinte referem-se aos anseios de Emma. A 
personagem aspirava encontrar a felicidade desvairada, buscava o tão sonha-
do prêmio. Encontrava-o, mas era um momento fugaz, que logo desvanecia, 
e ela permanecia amargurada. Tentava recapturá-lo, mas a felicidade findava 
por fugir-lhe, deixando apenas o vazio e a solidão. 

Para Epicuro, a felicidade, é um direito de todos, mas não depende de 
nenhuma divindade, e sim da conquista própria a cada dia. Podemos perceber 
a importância da felicidade nesta narrativa, até mesmo no nome da empregada 
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de Emma – Felicité –, que quer dizer “felicitando”. Enquanto Emma tentava 
alcançar a felicidade tão fantasticamente apresentada nos livros, sua conquista 
estava ali ao lado. Era só enxergar as outras pessoas com as quais ela convivia, 
ou seja, voltar-se para a própria família. A prova da grande busca de Emma é 
a sua indecisão em assumir verdadeiramente alguma atividade. É como se ela 
tentasse apegar-se a algo e isto a trouxesse felicidade.

Emma tentava encontrar a felicidade nos prazeres materiais, no luxo, 
enquanto Charles se contentava com migalhas da atenção da esposa para ser 
feliz. Para ele, a simples presença de Emma era pura felicidade. Charles estava 
mais voltado para o lado espiritual, conformava-se com o que a vida oferecia-
-lhe e não ficava tentando encontrar desculpas para sofrer. Seu jeito bronco 
por si só seria motivo de infelicidade. Entretanto, se Charles observasse o jeito 
comunicativo e fanfarrão do farmacêutico Homais, perceberia que não seria 
citar conceitos de medicina que o faria se sentir feliz. Mesmo porque a felici-
dade dele basicamente consistia em ter alguns clientes para manter-se, ter uma 
casa simples, aconchegante, e a linda mulher que era luz de sua existência.

A antítese Charles/Emma é um exemplo do que podemos ter, principal-
mente se encontrarmos o equilíbrio no jeito de ser dos dois. Na verdade, a vida 
não pode ser enfrentada só sob o ponto de vista de Emma que quer mais do 
que faz para conseguir. Nem sob o ponto de vista de Charles, que deseja pouco 
e pouco faz para conquistar. Emma tenta encontrar a felicidade sendo egoísta, 
individualista, pensando só em si mesma, culpando o marido pela sua própria 
incapacidade de ser feliz. Afinal, para uma camponesa que se casou com um 
médico, por mais bronco que ele fosse, ela já teria realizado sua escalada na 
ascensão social.

3 A mulher Emma e suas diversas facetas.

mulher romântica sonhadora – Emma, garota prendada, cuidava dos 
serviços domésticos à espera do príncipe encantado que a levasse ao apogeu 
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da felicidade. Nessa fase, Emma representa a adolescente sonhadora que não 
conhece nada da vida; o pouco que conhece, não passa de fantasias românticas 
de um mundo perfeito onde tudo termina bem. Emma, foi criada sem mãe, 
viveu algum tempo no convento, onde lhe foram incutidas as repressões da 
religião e nenhuma formação sobre a vida real. Todo aprendizado que teve se 
deu através de histórias românticas que só falavam 

de amantes, damas perseguidas que desapareciam em pavilhões soli-
tários, correios que morrem em todas as estações de troca, cavalos em 
disparadas, florestas sombrias, problemas sentimentais, juramentos, 
soluções, lágrimas, beijos, barquinhos ao luar, rouxinóis nos bosques, 
cavaleiros valentes como leões para defender suas damas, mas mansos 
como cordeiros para agradá-las (FLAUBERT, 1987., p. 43)

Emma apaixonou-se pelo estilo luxuoso retratado nos livros que lia e 
aspirava para si mesma toda aquela fantasia como se fosse vida real: “Amava 
o amor pelas tempestades, o verde selvagem nas ruínas, mas rejeitava por 
considerar inútil tudo aquilo que não contribuía para a admiração imediata de 
seu coração. O temperamento dela era mais sentimental do que artístico, em 
busca de emoções e não de paisagens”. Garota nova, recém-saída do conven-
to, vivia monotonamente na casa paterna e, mesmo sem ter certeza de amar 
Charles, casa-se com ele para fugir daquela vida pacata e em busca da tão 
sonhada felicidade. 

Parecia-lhe que certos lugares da Terra deviam produzir felicidade, 
como uma planta que se dá bem em certo tipo de solo. Por que não po-
deria ela debruçar-se num balcão de chalé suíço ou encerrar sua melan-
colia num “cottague” escocês, com um marido vestido de veludo negro 
de botas e chapéu pontudo, com renda nas mangas? (FLAUBERT, op. 
cit., p. 43)

A mulher Esposa – Emma ansiava por um marido amoroso, quente 
como os dos romances, mas Charles era muito medíocre para atender esses 
anseios. Na tentativa de manter algum romance no casamento, Emma fazia de 
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tudo para agradar o marido. Desejosa do amor fantasioso romanesco, ao luar, 
no jardim, recitava versos apaixonados tentando despertar a paixão do marido. 
Mas ele incapaz de compreendê-la, não demonstrava uma centelha sequer e 
tudo foi ficando regular. Isso tornou-se hábito, como uma sobremesa após o 
jantar. Mesmo não conseguindo despertar o desejo do marido Emma tenta en-
contrar a felicidade distraindo-se com diversos afazeres: leitura, música, pin-
tura, tudo com o intuito de sanar sua carência afetiva e sua frustração por estar 
casada com um homem patético que a idolatrava, mas não a compreendia. Al-
gumas vezes ela se dedicava extremamente às roupas de Charles, outras vezes 
tentava conversar com ele sobre os livros lidos, mas na maioria das vezes o 
repelia, pois ele não correspondia às suas expectativas – de um marido culto, 
inteligente e rico.“Emma mantinha uma vida fria como um sótão no inverno, 
e o tédio, aranha silenciosa, fiava suas teias na penumbra em todos os cantos 
de seu coração” (FLAUBERT, op. cit., p. 45).

mulher dona de casa – Podemos ver em Emma uma dona de casa en-
tusiasmada que ensina boas maneiras a Felicité, mas com o tempo torna-se 
relapsa e pouco faz para o bom andamento da casa, deixando tudo por conta 
da empregada, que gastava o quanto quisesse, já que a patroa não a ques-
tionava. Naquele tempo, era costume a patroa zelar pela moral religiosa dos 
empregados e Emma não cuidava disso, o que leva a sogra dela e condená-
-la por tamanha incompetência. Emma idealizava uma casa luxuosa, mas não 
cuidava de conservar o que tinha. A mediocridade doméstica levava-a a ter 
fantasias luxuosas e a calma matrimonial, aos desejos adúlteros. Tinha fases 
econômicas, em que gastava pouco e vigiava a empregada, bem como tinha 
fases em que achava justo esbanjar com pequenos luxos para ela mesma, a 
fim de compensar seu sacrifício – viver ao lado de um homem sem ambição.

A convicção de que ele tinha de que a fazia feliz parecia a Emma um 
insulto imbecil, e sua tranquilidade algo pior que a ingratidão. Por que 
teria ela de ser virtuosa? Não era ele, Charles, o obstáculo à felicidade, 
a causa de toda tristeza, como a fivela pontiaguda daquela correia que 
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aprendia por todos os lados (FLAUBERT, op. cit., p. 82).

mulher Vaidosa e Sofredora – Emma sofria por falta de um relaciona-
mento envolvente, percebia seu amor por Léon e sonhava com acasos e catás-
trofes que a aproximassem dele. Mas tinha medo e tentava repudiar esse sen-
timento, e quanto mais o desejava, mais o evitava. Achava que, agindo assim, 
valorizava-se mais. Vaidosa de sua força, sentia-se vitoriosa por não cair em 
tentação, não por fidelidade ao marido, mas por ela mesma, por conseguir ser 
tão virtuosa. Entretanto, os chamamentos da carne, a ambição do dinheiro e as 
melancolias da paixão, tudo se confundia num mesmo sofrimento. E o grande 
culpado era Charles, alvo do ódio de Emma que sentia o casamento como seu 
maior problema. Isto a deixava profundamente deprimida. “Mas comigo res-
pondia Emma – foi depois do casamento que isto me apareceu”(FLAUBERT, 
op. cit., p. 83).

mulher mãe – Desde o começo da gravidez, Emma foi indiferente ao 
ser que carregava consigo. Devido à falta de recursos financeiros para fazer 
um enxoval luxuoso ela manda fazer tudo sob encomenda sem fazer nenhuma 
escolha. E o elo na confecção do enxoval, que poderia suscitar-lhe a ternura 
materna, passa a não existir. O nascimento da filha transcorre sem grandes 
emoções e, para alguém que tentava achar um caminho, cuidar da filha po-
deria ser um bálsamo. Entretanto, como era de costume da época, a filha é 
entregue a uma ama de leite e assim Emma, ao invés de dedicar-se à filha, fica 
com tempo livre para saborear seu sofrimento.

Como mãe, ela parece mais uma madrasta. Acha a filha feia e não aceita 
a proximidade da criança, chegando ao cúmulo de machucá-la e depois passar 
a noite vigiando, passando a impressão de ser uma grande mãe. Emma é o 
anti-arquétipo de mãe, seus carinhos são esporádicos e só acontecem quando 
ela está feliz ou quando quer impressionar uma visita. A filha ficava sempre 
sob os cuidados da empregada e a mãe sequer a mantinha bem vestida, como 
se espera de uma mãe amorosa e zelosa.
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Como te amo minha queridinha! Filhinha! Como te amo! Vendo que as 
orelhas da criança estavam um pouco sujas, ela ordenou imediatamente 
que lhe trouxessem água morna e limpou-as [...] devolveu-a às mãos da 
empregada, que ficara surpresa com aquele excesso de ternura. (FLAU-
BERT, op. cit., p. 82)

mulher solitária – Emma era uma mulher solitária, sem amigos. O que 
faltou a ela foi o apoio da filia, que os epicuristas davam uns aos outros numa 
convivência pacífica em um jardim. Se tivesse alguém para conversar com 
ela, orientá-la, provavelmente o adultério não teria acontecido. Emma bem 
que tentou pedir ajuda ao padre Bournisien. No entanto, opadre, alienado e 
incapaz de reconhecer as dificuldades humanas para se manter no caminho do 
bem, não a socorreu. Preferiu formar mais alguns cristãos repetidores de uma 
doutrina irrefletida a ajudar alguém que prioritariamente necessitava de apoio 
psicológico e moral. “És cristão?” “sim, sou cristão pela graça de Deus”. “Que 
é ser cristão?” “Ser cristão é ser batizado... batizado... batizado...” (FLAU-
BERT, op. cit., p. 82)

Podemos encontrar no capítulo II d’A Teoria do Romance de Georg 
Lukács – O problema da filosofia histórica das formas– a explicação sobre 
a solidão de Emma. É a solidão do próprio uso da palavra na construção da 
personagem. Segundo Lukács (2000), essa solidão é mais profunda do que a 
requerida pela forma trágica. Pela relação com o destino ela própria terá de 
tornar-se problemática e, aprofundando e complicando o problema trágico, 
tomar-lhe o lugar. Essa solidão não é simplesmente a embriaguez da alma 
aprisionada pelo destino e convertida em canto, mas também o tormento da 
criatura condenada ao isolamento e que anseia pela comunidade. Essa solidão 
enseja novos problemas trágicos, o verdadeiro problema da tragédia moderna: 
a confiança. A alma do novo herói; envolta em vida, mas plena de essência, ja-
mais poderá compreender que, sob o mesmo manto da vida não reside, forço-
samente, a mesma essencialidade. Ela sabe de uma igualdade de todos aqueles 
não procede deste mundo, que a certeza intima desse saber não pode oferecer 
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nenhum penhor de que ele seja constitutivo dessa vida; ela sabe da ideia de seu 
eu que, movendo-a, nela vive, e por isso tem de crer que a multidão humana 
da vida ao seu redor é somente uma tumultuada festa carnavalesca na qual a 
primeira palavra da essência, as máscaras têm de cair e irmãos desconhecidos, 
abraçar-se mutuamente. Ela sabe disso, anseia por isso e encontra a si mesma, 
sozinha, no destino. E no seu êxtase de ter-se encontrado, mistura-se numa 
chave alérgica e acusatória, a tristeza do caminho que conduziu até ali: a de-
cepção com a vida, que nem sequer foi uma caricatura daquilo que sua visão  
do destino proclamou com tão nítida clarividência.

mulher amante – infeliz, sem ter com quem se aconselhar e sonhadora, 
Emma encontrou na ideologia de Rodolfhe, “O dever é sentir o que é grande, 
amar o que é belo, e não aceitar todas convenções da sociedade, com as infâ-
mias que ela nos impõe” (FLAUBERT, op. cit., p.82), justificativa para final-
mente entregar-se à paixão. Durante a feira agrícola, o fazendeiro Rodolfh a 
conquista, mas só consolidam a traição em outra oportunidade. Usaram a saú-
de de Emma como desculpa para que pudessem cavalgar e, assim, iniciou-se o 
romance dos dois. Tornando-se amante, ela passou a agir de forma passional, 
assumiu a paixão desvairada e, a partir de então, ficou como um barco solto 
no mar à mercê de uma tempestade. Sendo feliz no relacionamento adúltero, 
Emma transgrediu todos os padrões morais da sociedade vigente no século 
XIX e quiçá no século XXI. Ela mentiu, bancou a esposa digna virtuosa, a 
mãe amorosa, mas de madrugada saía sorrateiramente ao encontro do amante, 
mostrando-se dominadora excêntrica, tirânica e sem remorso. Mas em casa 
tornou-se razão de orgulho do marido, que a achava mais bela e desejável.

Nunca Emma esteve mais bela que nessa época, tinha aquela beleza in-
definível que deriva da alegria, do entusiasmo, do sucesso e nada mais 
que a harmonia do temperamento com as circunstâncias. Suas ambi-
ções, suas tristezas, e as experiências do prazer e suas ilusões tinha 
sempre jovens, tinham-se desenvolvido gradativamente como o adubo, 
o vento e a chuva fazem com as flores, e ela se regala afinal na plenitude 
de sua natureza. (FLAUBERT, op. cit., p. 130)
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O romance começou a assumir proporções de um casamento e Emma 
voltou ao sofrimento, ao vazio sem precedentes, e então vinha a lembrança 
e saudade da infância, da felicidade, liberdade, esperança e a abundância de 
ilusões. Ela questionava o que havia feito em sua vida.

Gastara tudo nas aventuras de sua alma durante todas as situações su-
cessivas, na virgindade, no casamento e no amor, perdendo continua-
mente ao lado da vida, como um viajante que deixa algo de sua riqueza 
em cada um dos albergues no caminho (FLAUBERT, op. cit., p. 118).

Faltava a Emma o virtuosismo pessoal que a ajudasse a libertar-se in-
teriormente, deixar de ser alienada, educar sua vontade para discernir entre o 
bem e o mal e escolher o caminho mais adequado a seguir. Segundo a filosofia 
epicurista, mesmo num tempo de adversidade o homem pode e deve ser feliz 
porque ele nasceu para a felicidade para isso é que foi criado. Era justamente 
essa felicidade que Emma tentava encontrar, mas ela buscava a felicidade no 
prazer carnal, enquanto deveria preocupar-se com o bem estar espiritual.

Vivia como que perdida no gozo antecipado de sua próxima fe-
licidade”. “A senhora não tem dinheiro em espécie, possui bens 
[...] voltou na semana seguinte, vangloriando-se de haver encon-
trado depois de muitas negociações, um certo Langlois que havia 
muito tempo cobiçava a propriedade sem dar a entender o preço 
que oferecia”. (FLAUBERT, op. cit., p. 130)

mulher arrependida – Emma, ao ser abandonada por Rodolfhe, fica 
extremamente doente e, ao recuperar-se, começa a frequentar a igreja e a de-
dicar-se à caridade excessiva: “cosia roupas para os pobres, mandava lenha 
para os camponeses que tinham filhos, tricotava camisolas para os órfãos. Um 
amor se evolava daquele grande amor embalsamado, que atravessava tudo e 
perfumava de ternura a atmosfera de pureza em que desejava viver” (FLAU-
BERT, op. cit., p.130). Ela nesta fase, não se irritava com nada pois estava 
obstinada na resignação e na indulgência universal. “O que dizia, a propósito 
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de tudo, era impregnado de impressões ideais”.
mulher ultrajada – Emma foi sempre inconsequente em suas duas 

aventuras, entretanto não devemos condená-la por desejar ser feliz. Ela foi fiel 
aos amantes, infiel ao marido, mas tudo isso em nome de um amor romântico. 
Ela sentiu-se ultrajada com a proposta do tabelião Guillaumin, que pagava a 
dívida em troca do amor dela. No desespero em que se encontrava, se fosse 
tão promíscua, teria aceito. Manteria o marido feliz, o amante na cidade e 
seria finalmente beneficiada com o luxo que o tabelião poderia proporcionar-
-lhe. Emma sentiu-se revoltada e com vontade de lutar contra os homens, teve 
vontade de agredi-los. Provavelmente neste momento teve consciência de que 
era dominada por eles.

O desapontamento do insucesso aumentava a indignidade de seu pudor 
ultrajado, parecia-lhe que a providência dedicava-se a persegui-la, e 
consolando-se no orgulho, nunca sentiu tanta estima por si mesma e 
tanto desprezo pelos outros (FLAUBERT, op. cit., p. 193).

mulher suicida – Quando todas as portas se fecham, há sempre uma 
saída, mas endividada e sem ter a quem recorrer e com uma intimação oficial 
Emma optou pela pior saída. Teve consciência de que o marido a perdoaria, 
mas o orgulho não lhe permitia pedir ajuda. Isto fez com que ela buscasse no 
último recanto da alma a felicidade verdadeira, a libertação de tudo. Ficou es-
tupefata tendo consciência de si e de sua pulsação que parecia invadir a cam-
pina. Tudo lhe parecia demolido, o solo, uma areia movediça que a engolia. 
Sentiu-se dominada pela loucura e teve medo, mas acalmou-se. Não se lem-
brava do problema financeiro, sofria por seu amor. Nesta passagem específica 
o narrador está em primeira pessoa, característica do narrador personagem, 
mas há também onisciência e onipresença, dando maior veracidade à decisão 
de Emma e ao estágio final da vida. “E senti a alma que a abandonava naquela 
lembrança, como os feridos, ao agonizarem, que sentem a existência pela fe-
rida sangrenta” (FLAUBERT, op. cit., p.193).
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Emma estava ferida no seu mais íntimo âmago, o orgulho a levou para 
a morte. Mas sua morte é, na verdade, uma punição que a sociedade impõe 
ao escritor. Se Emma se desse bem, seria sempre um paradigma a ser seguido 
pelas leitoras. A morte de Emma nos remete aos quatro remédios propostos 
pela filosofia libertadora de Epicuro.

“Não há nada a temer quanto aos deuses. Não há necessidade de temer 
a morte. A felicidade é possível, podemos escapar à dor” (EPICURO, 1999).
Tudo que ela sempre almejou foi a felicidade. Mas não a encontrou nem nos 
amantes, nem nas diversas atividades realizadas e sequer na filha. Em busca 
da felicidade, ela acabou provocando muita dor a si mesma. E a única forma 
de escapar à dor encontrada por Emma foi justamente enfrentando a morte.

Libertada de seu medo, num átimo de coragem, Emma vislumbrou a so-
lução. Entretanto esse foi apenas mais um gesto egoísta, já que ela não pensou 
na filha. Se o lado mãe tivesse existido, ela pensaria em Bertha e não se mata-
ria. A mulher amante subjugou a mulher mãe. Com isso, a morte de Emma não 
foi em benefício da família, mas sim um sacrifício romântico de uma mente 
cansada de idealizar um mundo que não existiria.

A sua situação apareceu-lhe como um abismo [...] Depois, num trans-
porte de heroísmo que a fez sentir-se quase feliz, desceu correndo a 
encosta, atravessou o curral das vacas, a estrada, o mercado, e chegou 
diante da loja do farmacêutico”. (FLAUBERT, op. cit., p. 186)

Emma tem muitas outras facetas que poderíamos ter considerado. En-
tretanto, sob qualquer ângulo que analisarmos, sempre sobressairá, a mulher 
solitária. Segundo Lukács(2000), a solidão é algo paradoxalmente dramático: 
ela é a verdadeira essência do trágico, pois a alma que se fez a si mesma desti-
no pode ter irmãos nas estrelas, mas jamais parceiros. Em busca da felicidade, 
Emma fechou-se em seu egoísmo e, em nenhum dos amantes, ou no marido, 
ela encontrou realmente um parceiro que a compreendesse.

O mais comum nesta busca não só por Emma, mas por todos nós, é pen-
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sar que a felicidade está no prazer. No entanto, acreditamos que falta a nós, e 
faltou a Emma, uma ética pessoal que a ajudasse a compreender a si mesma e 
a sociedade em que ela vivia. Assim sendo, temos certeza que a filosofia liber-
tadora de Epicuro poderia auxiliá-la a ser serena, sair da turbulência mental, 
administrar seus desejos, usar sua liberdade para desviar da fatalidade, viver 
feliz toda a vida e morrer serena. 
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Resumo: O presente artigo denota uma avaliação no Plano de Cargos e Sa-
lários implantados no Sicoob Credipinho, uma cooperativa de crédito criada 
pelos produtores rurais de João Pinheiro, onde o mesmo busca evidenciar se 
o fator motivacional e o desenvolvimento profissional são influenciados di-
retamente pela remuneração, buscando retratar a opinião dos colaboradores 
da mesma e também de seus gestores, através da metodologia de pesquisa 
qualitativa com a aplicação de questionários, sendo os mesmos tratados e de-
monstrados ao longo deste. Foi escolhido como marco inicial desta pesquisa o 
ano de 2010 devido à implantação do novo Plano de Cargos e Salários e como 
marco final o ano de 2011, momento em que tal plano esta sendo adaptado às 
condições da presente instituição.

Palavras-chaves: Cooperativa. Avaliação. Fator motivacional. Remuneração. 
Plano de Cargos e Salários.

Abstract: This article denotes an evaluation at the Career and Salary Plan 
implemented in Sicoob Credipinho, a credit union created by farmers in João 
Pinheiro, where it seeks to show that the motivational factor and profes-
sional development are directly influenced by remuneration, seeking to show 
the opinion of employees also their managers, through qualitative research 
methodology with the use of questionnaires, and they are treated and shown 
throughout this. Was chosen as the starting point of this research the year 2010 
due to the implementation of the new Career and Salary Plan and how final 
the year 2011, moment that such a plan is being adapted to the conditions of 
this institution.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa de campo foi desenvolvida na Cooperativa de Crédito Rural 
de João Pinheiro LTDA – Sicoob Credipinho, instituição esta que foi fundada 
no dia 12 de Julho de 1993 por 20 produtores rurais deste município. No início 
de suas atividades ela funcionava em um espaço cedido pelo presidente do 
Sindicato dos Produtores Rurais, situada na Avenida José Batista Franco s/n, 
hoje funciona em sede própria, situada a Praça Coronel Hermógenes, 261 no 
centro de João Pinheiro – MG, sendo que a mesma dispõe de todos os serviços 
que um banco comercial oferece, porém com vantagens competitivas.

 A fundação da referida instituição teve como objetivo social propor-
cionar através da mutualidade, assistência financeira aos associados em suas 
atividades específicas, com a finalidade de fomentar a produção agropecuária 
e a produtividade rural. Assim como fomentar a circulação, industrialização e 
formação educacional dos seus associados no sentido de fortalecer o coopera-
tivismo através da ajuda mútua, da economia sistemática e do uso adequado 
do crédito.

  A presente pesquisa teve sua justificativa buscar solução para os vários 
conflitos constatados pelo pesquisador, sendo que o mesmo quis fundamentar 
suas pesquisas e comprovar através de fatos que a remuneração pode gerar 
conflitos e desvios de conduta dentro de uma organização. Tal pesquisa des-
pertou no pesquisador o interesse de conhecer a aplicabilidade do Plano de 
Cargos e Salários do Sicoob Credipinho, porque o mesmo está inserido nesta 
instituição a 05 (cinco) anos como colaborador da mesma. 

 Outra coisa que influenciou o pesquisador na escolha deste tema foi à 
importância dos colaboradores serem reconhecidos como principal ativo nas 
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organizações. Além de analisar o desenvolvimento econômico-social dos fun-
cionários desta instituição, buscando atestar que os proventos são sim, sinôni-
mo de satisfação, percebendo que inúmeros problemas pessoais dos mesmos, 
estão ligados diretamente com o seu financeiro, causando atritos familiares às 
vezes irreversíveis, fazendo assim, com que o colaborador caia de produção 
ou até mesmo venha a pedir afastamento temporário de seu cargo, os chama-
dos atestados médicos por estresse ou desgaste emocional.

 Essa pesquisa também visa mostrar que no mundo contemporâneo no 
qual estamos inseridos, temos que buscar sempre soluções cabíveis e viáveis 
para a organização e para o colaborador, e por isso o pesquisador precisa man-
ter sempre uma visão sistêmica, ou seja, não se pode ficar alienado as ideias 
de outras pessoas somente, mas sim buscar filtrar o que há de melhor no que 
elas dizem para com suas necessidades, e lembrando sempre da busca inces-
sante do conhecimento e consequentemente à busca pela Qualidade Total e da 
excelência profissional.

 Lacombe diz sobre Qualidade Total:

Qualidade Total não é um produto perfeito, sem defeito algum. Quali-
dade Total é um sistema de administração visando a obter qualidade em 
todas as áreas de atuação. A qualidade começa com o projeto, incluindo 
todas as especificações do produto ou serviço, passando por todas as 
etapas de produção ou operação, e abrange o atendimento ao cliente e a 
assistência técnica. Sendo seu foco o cliente, a organização deve estar 
voltada para o mercado: a qualidade do produto é um dos objetivos a ser 
atingido. (LACOMBE, 2005, p. 339)

 Partindo dessa busca pela Qualidade Total que esta pesquisa evidenciou 
importantes problemas enfrentados diariamente pelos colaboradores desta or-
ganização, pois os mesmos sentem-se descontentes e alguns até chateados 
com o novo Plano de Cargos e Salários do Sicoob Credipinho, pois alguns 
colaboradores têm um comprometimento e um desempenho maior em suas 
funções do que outros, porém não são recompensados ou reconhecidos pelos 
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mesmos.
 Martin Fisher, autor do livro: “Como Remunerar sua equipe”, diz que 

acredita ser absolutamente certo remunerar as pessoas de acordo com seu de-
sempenho, pois assim elas aumentarão significativamente sua motivação e sua 
contribuição ao valor agregado. O mesmo autor ainda afirma que:

O sistema de pagamentos por desempenho capacita à empresa a: esta-
belecer um relacionamento transparente entre desempenho e salário; 
proporciona a forma mais direta e significativa de motivação financeira 
disponível porque vincula remunerações a conquistas; concentra esfor-
ços em áreas prioritárias; torna claros os resultados-chaves com que os 
funcionários devem se preocupar; atrai e retém pessoas que confiam 
em sua capacidade para obter resultados, mas esperam ser remunerados 
de acordo; melhora a competitividade em torno do salário; capacita os 
funcionários a compartilhar o sucesso da empresa se os pagamentos se 
relacionarem ao desempenho do negócio, como por exemplo, lucros, 
valor agregado. (FISHER, 1995, p. 104) 

 Uma alternativa extremamente importante dentro de uma organização é 
vincular o esforço do colaborador com o retorno para o mesmo como afirma 
Fisher em sua citação acima, pois pessoas capacitadas e que geram retorno 
para a organização tem que ser retidas nas organizações para que contribua 
para a mesma com seu capital humano.

 Essa pesquisa buscou avaliar o novo plano de Cargos e Salários do Si-
coob Credipinho de João Pinheiro/MG onde a mesma procurou determinar 
se este novo plano de cargos e salários trouxe benefícios ou malefícios para 
a cooperativa. Avaliando o grau de motivação dos colaboradores, quanto ao 
mesmo e também confrontou o grau de satisfação dos colaboradores versus 
grau de satisfação dos dirigentes da cooperativa.

 Tal plano foi implantado somente por uma questão de padronização do 
sistema, por exigência da central, conforme parecer dos gestores da instituição 
sendo as promoções dos colaboradores realizadas levando em consideração 
critérios definidos pelos próprios sem uma análise técnica ou sem avaliar cri-
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térios de desenvolvimento organizacional e profissional. 
 Ficou evidenciado que a motivação dos colaboradores do Sicoob Credi-

pinho é influenciada quase que na maioria das vezes pelos salários auferidos 
pelos mesmos, ficando outros fatores motivacionais inerentes a este. Um pro-
blema apontado também é que a remuneração na cooperativa não é definida 
por metas alcançadas, se tornando assim gerador de conflitos entre os que se 
esforçam mais que outros. 

 Para os gestores da cooperativa o salário não é o mais importante fator 
motivacional para os colaboradores, uma vez que os mesmos acham que os 
colaboradores recebem um salário condizente com os serviços prestados.

 Na elaboração deste trabalho foi utilizada a pesquisa qualitativa que 
visa medir o grau de satisfação dos colaboradores do Sicoob Credipinho com 
o novo plano de cargos e salários. 

São consideradas metodologia qualitativa, por exemplo, pesquisa 
participante, pesquisa-ação, história oral, observação de cariz etno-
metodológico, hermenêutica, fenomelogia, levantamentos feitos com 
questionamentos abertos ou diretamente gravados, análises de grupo, 
que como vemos, abrigam horizontes bastante heterogêneos. (DEMO, 
1941, pp. 151-152). 

 Na elaboração desta pesquisa foi feito um estudo de caso no Sicoob 
Credipinho agência de João Pinheiro para avaliar o grau de satisfação dos co-
laboradores quanto ao novo plano de cargos e salários. A pesquisa foi realiza-
da por amostragem com 20 (vinte) colaboradores desta agência e também com 
seus 03 (três) diretores, analisando o ponto de vista de cada lado da história, 
tanto do empregador quanto do empregado.
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PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS COmO ImPORTANTE 
FERRAmENTA NA GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES FRENTE 
AOS ImPACTOS DA GLOBALIZAÇÃO

Falar em Globalização logo se imagina tecnologia avançada e acima de 
tudo mão de obra qualificada, poiscom o impacto da globalização sobre as 
empresas brasileiras, foi exigido que os padrões de produtividade e qualidade, 
como também a redução de custos fosse desenvolvida assegurando sua sobre-
vivência no mercado. Atualmente o mercado mundial vem apresentando cons-
tantemente novas metodologias de remuneração e cada dia se paga mais por 
qualificação e flexibilidade, algo que é a chave para o sucesso das empresas, 
mas que precisa ser bem estruturada e bem explícita para os colaboradores, e 
nada mais fácil para um bom entendimento do que um Plano de cargos e salá-
rios reconhecido como ferramenta para a gestão das organizações.

Segundo historiadores, o surgimento do cooperativismo se deu em 1844 
no bairro de Rochdale, em Manchester na cidade da Inglaterra, onde 27 tece-
lões e uma tecelã fundaram a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale 
tendo sido possível isto simplesmente com o resultado da economia mensal de 
uma libra de cada participante durante um ano. A principal motivação para a 
criação desta cooperativa foi de tentar lutar contra o capitalismo que deixava 
os mais necessitados submetidos a preços abusivos além de serem explorados 
em extensas jornadas de trabalho.

 Historiadores defendem que o cooperativismo no Brasil chegou pelas 
mãos dos jesuítas e disseminam suas missões no sul do país como exemplo 
de sociedade solidária, fundamentada no trabalho coletivo, com o objetivo 
de promover o bem-estar comum. Este movimento teria ocorrido por volta 
do ano 1610 nos municípios de Guaíra e Vila Rica. Mas, foi só em 1847 que 
começou, de fato, o movimento cooperativista brasileiro, com a fundação da 
Colônia Tereza Cristina, no Paraná, pelo francês Jean Maurice Faivre. Em 
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Palmital/SC, localidade do atual município de Garuva, houve uma tentativa de 
implantação de uma colônia de produção e consumo, tendo à frente o imigran-
te francês Jules de Mure. Na segunda metade do século, começaram a apare-
cer em todo o país, iniciativas semelhantes. Aos poucos, o cooperativismo foi 
se dividindo, e passou a abranger quase todos os setores da sociedade. Porém, 
somente em 1887 surgiu a primeira cooperativa no Brasil denominada Coo-
perativa de Consumo dos Empregados da Companhia Paulista, em Campinas/
SP.

 A partir da criação dessas pioneiras cooperativas é que o cooperativis-
mo começou a se difundir por todo o Brasil, se tornando uma opção financeira 
cada vez mais consolidada e confiável, pois os próprios sócios é que definem 
o ritmo e a maneira de trabalho e da prestação dos serviços aos cooperados.

 E como em toda organização quando existem mais de uma maneira de 
se pensar seja por parte dos gestores ou dos colaboradores, surgem sempre 
conflitos e atritos internos, e para buscar sanar tais atritos é que foi criado 
no campo da administração a área de estudos que lida diretamente com estes 
conflitos ou com a prevenção dos mesmos, que são os Recursos Humanos. 

 Flavio de Toledo em seu livro: “O que são Recursos Humanos” afirma 
que:

Desde o início da década de 1970, passou-se a utilizar a expressão Re-
cursos Humanos para designar, no campo da Administração, a área de 
estudos e atividades que lida com aspectos relativos ao elemento hu-
mano em geral, nas organizações. Ou seja, a área que trata dos proble-
mas de pessoal, de qualquer agrupamento humano organizado. Como 
recursos humanos pode ser entendido, também, o contingente humano 
(na sua dimensão, características e potencial), de uma nação, de uma 
região, de uma organização etc. Neste último caso, estamos falando de 
recursos humanos como um dos componentes de toda uma gama de 
recursos físicos, recursos tecnológicos, recursos econômicos e outros. 
(TOLEDO, 2003, p.7)

 Como Toledo afirma sobre os Recursos Humanos ser uma área de es-
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tudos muito ampla e com várias variáveis, podemos perceber então que para 
a mesma obter resultados dentro de uma organização ela precisa vir acompa-
nhada de diversos fatores, tanto estruturais quanto organizacionais, até mes-
mo porque o mercado globalizado exige das organizações esta flexibilidade e 
versatilidade por parte das mesmas.

 Carvalho e Nascimento em seu livro: Administração de Recursos Hu-
manos, diz sobre Recursos Humanos: 

Como é sabido, a administração visa estabelecer e dirigir as políticas e 
procedimentos, mediantes os quais se pode utilizar mais corretamente 
os recursos humanos, materiais e financeiros da organização em função 
de seus objetivos.(...) O enfoque multidisciplinar da atividade de RH é 
justificado em função de variedade de problemas e desafios com que a 
gestão de pessoal se defronta a cada momento – entrevistas de admissão 
ou demissão de empregados, treinamento, mediação de conflitos, rein-
vidicações, encargos etc. (CARVALHO; NASCIMENTO, 2004, p.6)

 Como os autores citam acima, a gestão de RH tem que ter sempre uma 
visão sistêmica, pois a mesma irá lidar com situações adversas a todo o mo-
mento, não podendo dispersar dos seus objetivos, que são os propósitos cen-
trais da empresa. A Administração de Recursos Humanos (ARH) é uma área 
extremamente frágil a dois aspectos organizacionais: a estrutura organizacio-
nal da empresa e a cultura organizacional predominante. Por isso a ARH é 
contingencial e situacional. Dependendo das estratégias da organização e seus 
gestores.

 A ARH é uma área com constantes mudanças no cenário global quando 
se fala em concorrência, mudanças, inovações, incertezas e inúmeros outros 
fatores, mas no novo contexto globalizado no qual se está inserido, a ARH 
torna-se uma ferramenta de suma importância na corrida pela sobrevivência 
em meio ao mercado cada vez mais competitivo e exigente. E neste mercado 
com novos contextos a cada instante, Chiavenato afirma sobre os colaborado-
res de uma organização:
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Nesse novo contexto, as pessoas deixam de ser o problema das organi-
zações para ser a solução de seus problemas. As pessoas deixam de ser 
o desafio tradicional para se tornar a vantagem competitiva das organi-
zações que sabem como lidar com elas. As pessoas deixam de ser o re-
curso organizacional mais importante para se tornar o parceiro principal 
do negócio. (CHIAVENATO, 2006, p.11) 

 Chiavenato reafirma ainda que a Era da Informação colocou o conheci-
mento como o recurso organizacional mais importante, ou seja, profissionais 
capacitados e com sede de conhecimento constantes são os principais diferen-
ciais de uma organização no mundo contemporâneo.

 O mercado atual com os crescentes avanços tecnológicos sofre com a 
falta de mão de obra qualificada, e tal escassez faz com que os crescimentos 
dessas organizações fiquem comprometidos ou muitas das vezes até não acon-
teçam devido a este problema. E muitas vezes o principal fator agravante des-
sa falta de qualificação por parte dos profissionais vem da falta de incentivo 
salarial que as organizações praticam dentro de suas empresas, pois como é de 
conhecimento de todos, a qualificação é muitas vezes exaustiva e requer gas-
tos que nem sempre está ao acesso de qualquer indivíduo. E a ARH foi criada 
com este intuito também, que é de buscar melhorias para os colaboradores 
adequando os serviços prestados com suas devidas remunerações. Não fican-
do assim o colaborador somente com os malefícios da atividade, mas também 
com os benefícios da mesma. 

 Para a correta execução/retorno destas atividades foi preciso criar algo 
que padronizasse estas informações para a organização, criando assim os Pla-
nos de cargos e salários, algo que iria dar suporte aos gestores para saberem 
remunerar seus colaboradores de acordo com as atividades desempenhadas.

 De acordo com Lacombe o Plano de Cargos e Salários engloba:

A relação dos cargos existentes e sua descrição em formulário padroni-
zado; Os fatores utilizados na avaliação dos cargos e os níveis de cada 
fator, bem como a descrição daquilo que se entende para cada fator e 
cada nível; A pontuação de cada nível em cada fator e sua justificativa; 
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A avaliação resultante de cada cargo em função dos fatores utilizados, 
dos níveis atribuídos a cada cargo em cada fator e da pontuação estabe-
lecida para cada nível; O agrupamento dos cargos em níveis para fins de 
administração salarial; O resultado da pesquisa de mercado salarial para 
cada nível de cargos e sua respectiva faixa de variação. (LACOMBE, 
2005, p.158-159)

 Quando Lacombe afirma sobre o Plano de Cargos e Salários, ele tam-
bém ressalta que devemos compará-lo com a realidade da empresa, pois ocor-
rem às vezes discrepâncias entre o plano e a realidade, pois alguns cargos 
podem estar abaixo ou acima do valor encontrado ou praticado no mercado. 
Lacombe fala ainda mais sobre a remuneração:

Um dos fatores que mais desmotiva um profissional é considerar-se 
injustiçado em sua remuneração, pois ela afeta não só o nível material, 
mas também o bem-estar psicológico das pessoas; por isso, é indis-
pensável haver coerência interna entre as remunerações concedidas ao 
pessoal da mesma empresa. (LACOMBE, op.cit., p.145) 

 Como Lacombe ressalta sobre a remuneração ser fator motivacional 
dentro de uma organização cabe também ressaltar que não somente a remu-
neração é fator motivacional, mesmo sendo uma das mais importantes, mas 
também vale lembrar que outros fatores como ambiente de trabalho, clima 
organizacional, benefícios e várias outras coisas são sim importantes motiva-
ções para os colaboradores de qualquer organização.

O Plano de Cargos e Salários contempla alternativas que “permitem ao 
gestor administrar os recursos humanos de forma estimulante e com-
petitiva, normatizando as relações de trabalho, valorizando o conheci-
mento, a competência e o desempenho da força de trabalho”. (SOCHO-
DOLAK; MELO JR, 2008) 

 O Plano de cargos e salários como dito acima pode ser uma importante 
ferramenta na gestão das empresas, pois ele dá mais suportes aos colaborado-
res que a cada dia mais trocam empregos estáveis por empregos que possam 
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lhes proporcionar maior participação nos processos decisórios das empresas, 
pois estão reconhecendo seus valores como colaboradores e valorizando seus 
esforços nos serviços prestados as empresas desde que os mesmos tenham 
qualidade, pois hoje as empresas reconhecem que a mão de obra é o bem ativo 
mais valioso dentro de uma organização.   

Através da avaliação de cargos e salários que se torna possível esta-
belecer um programa de Administração de Salários, fornecendo in-
formações que permitirão o desenvolvimento do sistema de avaliação 
de cargos. Dentre os objetivos desse plano são estabelecidos: prever 
qualitativamente e quantitativamente, os recursos humanos; delimitar 
atribuições, deveres e responsabilidades inerentes a cada cargo; definir 
especificações de cargos; estabelecer uma estrutura salarial; oferecer 
oportunidades de remuneração capazes de produzir continuada estimu-
lação nos empregados, elevando seus padrões de produtividade. (SO-
CHODOLAK; MELO JR, 2008)
  

 Assim, a administração de cargos e salários é uma atividade e uma ta-
refa nada fácil, que deve acontecer de forma favorável para que os resultados 
alcançados sejam positivos, ou seja, a administração de cargos e salários de-
pende de fatores que não podem ser desconsiderados.

Administrar cargos e salários pressupõe conhecer profundamente cada 
função do conjunto de cargos da empresa, no que diz respeito aos re-
quisitos mínimos estabelecidos para poder atribuir, com segurança, um 
valor relativo que se traduza em valor absoluto justo, compatível com a 
estrutura de cargos da empresa, suas disponibilidades e com o mercado 
de trabalho concorrente (CARVALHO; NASCIMENTO, 2004, p.19).

 Segundo esses autores, no planejamento e administração de cargos e 
salários, devem se considerar alguns elementos importantes para que a relação 
capital/trabalho se estabeleça de forma justa e compartilhada, segundo os tra-
balhos realizados pelo colaborador, para com a empresa, sendo eles: Função, 
Cargo, Descrição do cargo, Requisitos, Valor relativo, Valor absoluto, Estru-
tura de cargos e Mercado de trabalho.



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG

ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

380

 Um planejamento de cargos e salários ou qualquer outro que não acom-
panha inovações e se adapta a elas torna-se defasado e obsoleto, gerando ape-
nas gastos e transtornos para a organização uma vez que não conseguirá reter 
capital humano de qualidade na mesma. Porém isto não é fácil como já foi 
relatado anteriormente uma vez que os planos de cargos e salários são muito 
relativos de empresas para empresas.

 Sobre a montagem de um plano de cargos e salários Lacombe afirma:

Ao montarmos um plano de cargos e salários, temos de compará-lo com 
a realidade da empresa. Ocorrem, às vezes, discrepâncias entre o plano 
e a realidade. Alguns cargos podem estar um pouco abaixo ou um pou-
co acima do valor encontrado na pesquisa. Essas discrepâncias podem 
ser conseqüência de descrições e avaliações inadequadas ou distorções 
nos valores pagos pela empresa. (...) Algumas pessoas Podem estar fa-
zendo algo mais ou algo menos do que está descrito. Outras podem ter 
responsabilidades de confiança que não foram detectadas na descrição. 
(LACOMBE, 2005, p. 159)

 Ao implantar um novo plano de cargos e salários em uma organização, 
primeiramente deve ser feito um levantamento detalhado de cada setor ou 
se possível individualmente, levantando como Lacombe afirma anteriormente 
todas as atividades propostas para o colaborador e seu respectivo desempenho 
seja ele inferior ou superior ao desejado.
  
TRATAmENTO ESTATÍSTICO DOS QUESTIONÁRIOS APLI-
CADOS AOS COLABORADORES DO SICOOB CREDIPINHO

 Conforme explicitado anteriormente, este estudo teve como objetivo 
analisar até que ponto o Plano de Cargos e Salários do Sicoob Credipinho in-
fluencia no desempenho dos colaboradores. A coleta de dados foi feita através 
de questionários contendo questões de múltipla escolha e questões abertas. 
Foram distribuídos 20 (vinte) questionários aos colaboradores e 03 (três) aos 
diretores. Todos os questionários foram devolvidos. 



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG
ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

381

 Num primeiro momento, foi necessário acompanhar de perto todos os 
comportamentos dos colaboradores da instituição, analisando cada um separa-
damente. Através dos questionários, retiramos do pessoal o máximo de dados 
possíveis, os quais foram úteis para identificar onde existem lacunas que po-
dem prejudicar o projeto de avaliação do Plano de Cargos e Salários.

Análise dos dados da pesquisa realizada com os colaboradores do 
Sicoob Credipinho

1. O trabalho que você realiza hoje lhe proporciona um sentimento de 
realização pessoal e profissional?
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Fonte: Pesquisa direta, 2011. 

 

Dos colaboradores entrevistados 70% (setenta por cento) sempre estão motivados, 

25% (vinte e cinco por cento) raramente se sentem realizados e a minoria que é 5% (cinco por 

cento) nunca se sente realizados pessoal e profissionalmente. Observamos que esses 

colaboradores se sentem felizes por estarem empregados. Entretanto, não foi notado nos 

mesmos tanto realização pessoal e profissional quanto aponta o resultado da pesquisa. 

Então este fato pode ocasionar desconforto ao colaborador conduzindo-o a um 

trabalho desmotivado que acaba por refletir no bom andamento da empresa. 

A teoria das necessidades enfocadas por Fisher estabelece que:  

 

O comportamento é motivado por necessidades não satisfeitas. As necessidades chave 
associadas ao trabalho são aquelas relativas à realização, reconhecimento, 
responsabilidade, influência e crescimento pessoal (FISHER, 1995, p. 26). 

 
 Verificamos que as necessidades chave associadas ao trabalho devam ser despertadas. 

E como vimos anteriormente, o profissional que iniciar esse processo da motivação deve 

reconhecer as necessidades não satisfeitas estabelecendo metas que satisfaça as necessidades 

tanto da empresa quanto dos colaboradores. 
 

5% 

25% 

70% 

GRÁFICO 01 - Grau de satisfação pessoal e profissional  

NUNCA RARAMENTE SEMPRE 

Fonte: Pesquisa direta, 2011.

Dos colaboradores entrevistados 70% (setenta por cento) sempre estão 
motivados, 25% (vinte e cinco por cento) raramente se sentem realizados e a 
minoria que é 5% (cinco por cento) nunca se sente realizados pessoal e pro-
fissionalmente. Observamos que esses colaboradores se sentem felizes por 
estarem empregados. Entretanto, não foi notado nos mesmos tanto realização 
pessoal e profissional quanto aponta o resultado da pesquisa.
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Então este fato pode ocasionar desconforto ao colaborador conduzindo-
-o a um trabalho desmotivado que acaba por refletir no bom andamento da 
empresa.

A teoria das necessidades enfocadas por Fisher estabelece que: 

O comportamento é motivado por necessidades não satisfeitas. 
As necessidades chave associadas ao trabalho são aquelas relati-
vas à realização, reconhecimento, responsabilidade, influência e 
crescimento pessoal (FISHER, 1995, p. 26).

 Verificamos que as necessidades chave associadas ao trabalho devam 
ser despertadas. E como vimos anteriormente, o profissional que iniciar esse 
processo da motivação deve reconhecer as necessidades não satisfeitas esta-
belecendo metas que satisfaça as necessidades tanto da empresa quanto dos 
colaboradores.

2. Com a atual forma de incentivo utilizada pela Cooperativa, você se 
sente predisposto (a) a disponibilizar todos seus esforços para alavancar 
o crescimento da empresa?
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Fonte: 

Pesquisa direta, 2011. 

  

 Dos colaboradores entrevistados, 75% (setenta e cinco por cento) responderam que se 

sentem predispostos a disponibilizar seus esforços para alavancar o crescimento da 

Cooperativa, sendo que 25% (vinte e cinco por cento) afirmam que não. Isso significa que 

uma grande parte dos colaboradores ainda não estão motivados para tal. Por isso pensamos 

que seria necessário a combinação de outros fatores, porque se torna perigoso generalizar que 

qualquer abordagem da motivação terá probabilidades de funcionar igualmente bem para 

todos.  

 

4. Em relação ao Plano de Cargos e Salários, há um entendimento claro sobre 

suas regras e benefícios utilizados pela cooperativa? 

 

75% 

25% 

GRÁFICO 02 - Grau de disposição do colaborador 

SIM NÃO 

Fonte: Pesquisa direta, 2011.
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 Dos colaboradores entrevistados, 75% (setenta e cinco por cento) res-
ponderam que se sentem predispostos a disponibilizar seus esforços para ala-
vancar o crescimento da Cooperativa, sendo que 25% (vinte e cinco por cento) 
afirmam que não. Isso significa que uma grande parte dos colaboradores ainda 
não estão motivados para tal. Por isso pensamos que seria necessário a com-
binação de outros fatores, porque se torna perigoso generalizar que qualquer 
abordagem da motivação terá probabilidades de funcionar igualmente bem 
para todos. 

3. Em relação ao Plano de Cargos e Salários, há um entendimento claro 
sobre suas regras e benefícios utilizados pela cooperativa?
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Fonte: Pesquisa direta, 2011. 

 
 No gráfico acima 80% (oitenta por cento) dizem desconhecer as regras e benefícios 

que regem o Plano de Cargos e Salários do Sicoob Credipinho. Recomenda-se que os 

responsáveis pelo RH da referida instituição disponibilize informações aos colaboradores 

sobre tal plano uma vez que os mesmos em sua maioria mostraram interesse em conhecer o 

Plano. Porém no mundo contemporâneo onde estamos inseridos, onde nenhuma informação 

fica escondida, até porque isso com a era digital ficou quase que impossível, é fácil de 

encontrar informações válidas sobre o assunto, informações estas que dão um norteamento 

para a compreensão de tais regras e benefícios.  

 

5. Você considera que o Plano de Cargos e Salários utilizados pela cooperativa 

atende as expectativas dos colaboradores? 

 
 
Fonte: Pesquisa direta, 2011. 
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Fonte: Pesquisa direta, 2011.

 No gráfico acima 80% (oitenta por cento) dizem desconhecer as regras 
e benefícios que regem o Plano de Cargos e Salários do Sicoob Credipinho. 
Recomenda-se que os responsáveis pelo RH da referida instituição disponi-
bilize informações aos colaboradores sobre tal plano uma vez que os mesmos 
em sua maioria mostraram interesse em conhecer o Plano. Porém no mundo 
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contemporâneo onde estamos inseridos, onde nenhuma informação fica es-
condida, até porque isso com a era digital ficou quase que impossível, é fácil 
de encontrar informações válidas sobre o assunto, informações estas que dão 
um norteamento para a compreensão de tais regras e benefícios. 

4. Você considera que o Plano de Cargos e Salários utilizados pela coo-
perativa atende as expectativas dos colaboradores?
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Fonte: Pesquisa direta, 2011.

 Apenas 10% (dez por cento) dos colaboradores acham que o Plano de 
Cargos e Salários da cooperativa nunca atende suas expectativas e 60% (ses-
senta por cento) consideram que raramente suas expectativas quanto ao mes-
mo são atendidas, enquanto 30% (trinta por cento) dos colaboradores disse-
ram que o PCS sempre atende suas expectativas.

 Observamos aqui, que a grande maioria não se sente predisposta a co-
laborar totalmente com seus esforços para alavancar a cooperativa, pois não 
se sentem motivados e nem reconhecidos como molas propulsoras do bom 
andamento da cooperativa.
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5. Você acha que sua remuneração e benefícios hoje são equivalentes ao 
seu desempenho profissional nesta organização?
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 Apenas 10% (dez por cento) dos colaboradores acham que o Plano de Cargos e 

Salários da cooperativa nunca atende suas expectativas e 60% (sessenta por cento) 

consideram que raramente suas expectativas quanto ao mesmo são atendidas, enquanto 30% 

(trinta por cento) dos colaboradores disseram que o PCS sempre atende suas expectativas. 

 Observamos aqui, que a grande maioria não se sente predisposta a colaborar 

totalmente com seus esforços para alavancar a cooperativa, pois não se sentem motivados e 

nem reconhecidos como molas propulsoras do bom andamento da cooperativa. 

 

6. Você acha que sua remuneração e benefícios hoje são equivalentes ao seu 

desempenho profissional nesta organização? 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2011. 

 

 Como podemos ver no gráfico 45% (quarenta e cinco por cento) dos colaboradores 

acham que suas remunerações estão equivalentes com sues cargos e atividades 

desempenhadas e 55% (cinqüenta e cinco por cento) acham que desempenham um papel na 

organização muito além do que são remunerados. Nas justificativas, os colaboradores que 

acham que sua remuneração é equivalente as suas atividades desenvolvidas, falaram em sua 

maioria que, os cargos que ocupam, as responsabilidades que possuem e até mesmo o fator 

cultural de nossa cidade em questão de remuneração foram levados em consideração nas suas 

respostas. Já os colaboradores que não concordam com suas remunerações, justificaram 

também em sua maioria que desempenham papéis superiores aos salários que auferem e até 

mesmo levaram em consideração formação acadêmica e responsabilidades em excesso 

assumidas. 
 

A valorização do trabalhador depende do ponto de vista de seu contratador, de alguns 
quesitos, dentre os quais se destacam: nível de escolaridade, experiência, iniciativa 
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GRÁFICO 05 - Remuneração versus desempenho 
profissional 

SIM NÃO 

Fonte: Pesquisa direta, 2011.

 Como podemos ver no gráfico 45% (quarenta e cinco por cento) dos 
colaboradores acham que suas remunerações estão equivalentes com sues car-
gos e atividades desempenhadas e 55% (cinqüenta e cinco por cento) acham 
que desempenham um papel na organização muito além do que são remune-
rados. Nas justificativas, os colaboradores que acham que sua remuneração é 
equivalente as suas atividades desenvolvidas, falaram em sua maioria que, os 
cargos que ocupam, as responsabilidades que possuem e até mesmo o fator 
cultural de nossa cidade em questão de remuneração foram levados em consi-
deração nas suas respostas. Já os colaboradores que não concordam com suas 
remunerações, justificaram também em sua maioria que desempenham papéis 
superiores aos salários que auferem e até mesmo levaram em consideração 
formação acadêmica e responsabilidades em excesso assumidas.

A valorização do trabalhador depende do ponto de vista de seu contra-
tador, de alguns quesitos, dentre os quais se destacam: nível de esco-
laridade, experiência, iniciativa pessoal, esforço mental ou físico, res-
ponsabilidade, horários, condições e riscos de trabalho, dentre outros. 
(SOCHODOLAK; MELO JR, 2008)
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 Como os autores citam acima sobre a valorização e reconhecimento do 
trabalho, vale à pena ressaltar que hoje o Brasil e também o mundo todo, sofre 
com falta de mão de obra qualificada e tal escassez está fazendo com que cada 
vez mais os bons profissionais sejam bem remunerados e em muitas vezes 
disputados por grandes organizações que estão dispostas a pagar caro pelos 
serviços deste profissional, pois conhecem ou já viram falar da qualidade de 
seus serviços.
 
Análise dos dados da pesquisa realizada com os dirigentes/gestores 
do Sicoob Credipinho

 Como foi citado no capítulo anterior, o pesquisador optou por aplicar 
dois tipos de questionários, um avaliando o posicionamento dos colaborado-
res e outro levantando o ponto de vista dos dirigentes da mesma, uma vez 
que os mesmos têm um papel muito importante na aplicabilidade do Plano de 
Cargos e Salários da cooperativa.

1. Você considera que a influência do Plano de Cargos e Salários viven-
ciado pela cooperativa interfere no desempenho dos colaboradores?
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pessoal, esforço mental ou físico, responsabilidade, horários, condições e riscos de 
trabalho, dentre outros. (SOCHODOLAK; MELO JR, 2008) 
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de seus serviços. 

  

Análise dos dados da pesquisa realizada com os dirigentes/gestores do Sicoob 

Credipinho 

 

 Como foi citado no capítulo anterior, o pesquisador optou por aplicar dois tipos de 

questionários, um avaliando o posicionamento dos colaboradores e outro levantando o ponto 

de vista dos dirigentes da mesma, uma vez que os mesmos têm um papel muito importante na 

aplicabilidade do Plano de Cargos e Salários da cooperativa. 

 

1. Você considera que a influência do Plano de Cargos e Salários vivenciado pela 

cooperativa interfere no desempenho dos colaboradores? 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2011.  
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Fonte: Pesquisa direta, 2011. 
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 Todos os entrevistados afirmam que a PCS interfere no desempenho dos 
colaboradores. Não havendo nenhum que discorde da afirmativa. Isso signifi-
ca que estão cientes dos objetivos deste programa.

 Nesse sentido percebe-se que os dirigentes estão convictos da influência 
que o Plano de Cargos e Salários exerce sobre os colaboradores.

2. A cooperativa possui mecanismos hoje de retenção de mão de obra 
qualificada implantada em sua política de Plano de Cargos e Salários?
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 Todos os entrevistados afirmam que a PCS interfere no desempenho dos 

colaboradores. Não havendo nenhum que discorde da afirmativa. Isso significa que estão 

cientes dos objetivos deste programa. 

 Nesse sentido percebe-se que os dirigentes estão convictos da influência que o Plano 

de Cargos e Salários exerce sobre os colaboradores. 

 

2. A cooperativa possui mecanismos hoje de retenção de mão de obra qualificada 

implantada em sua política de Plano de Cargos e Salários? 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2011. 

 

 Para 33% (trinta e três por cento) dos entrevistados o Plano de Cargos e Salários não 

possui mecanismos de retenção de mão de obra qualificada. Enquanto 67% (sessenta e sete 

por cento) afirmam que o mesmo possui mecanismos de retenção de mão de obra qualificada. 

 Verificamos que a maior parte dos dirigentes da cooperativa, afirmam que possui 

mecanismos de retenção de mão de obra qualificada implantada no Plano de Cargos e Salários 

da mesma, porém na prática não é bem isto que se pode perceber conforme questionamentos 

dos colaboradores, pois os mesmos quando questionados sobre esta política de retenção dizem 

desconhecê-la. 
 

3. “Para haver bom desempenho do colaborador, é necessário que ela esteja 

motivado com o seu trabalho”. Como você considera que está o nível de 

motivação dos colaboradores hoje na Cooperativa? 
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GRÁFICO 07 - Retenção de mão de obra qualificada 

SIM NÃO  

Fonte: Pesquisa direta, 2011.

 Para 33% (trinta e três por cento) dos entrevistados o Plano de Cargos 
e Salários não possui mecanismos de retenção de mão de obra qualificada. 
Enquanto 67% (sessenta e sete por cento) afirmam que o mesmo possui meca-
nismos de retenção de mão de obra qualificada.

 Verificamos que a maior parte dos dirigentes da cooperativa, afirmam 
que possui mecanismos de retenção de mão de obra qualificada implantada no 
Plano de Cargos e Salários da mesma, porém na prática não é bem isto que se 
pode perceber conforme questionamentos dos colaboradores, pois os mesmos 
quando questionados sobre esta política de retenção dizem desconhecê-la.



ALTUS CIÊNCIA
Faculdade cidade de João Pinheiro - FcJP - João Pinheiro-MG

ano i,  vol. 1 - Jan/dez 2013

388

3. “Para haver bom desempenho do colaborador, é necessário que ela 
esteja motivado com o seu trabalho”. Como você considera que está o 
nível de motivação dos colaboradores hoje na Cooperativa?
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Fonte: Pesquisa direta, 2011. 

 

 Para 67% (sessenta e sete por cento) dos dirigentes o nível de motivação dos 

colaboradores é ótimo, enquanto que para 33% (trinta e três por cento) o nível é bom. Isso 

significa que o nível da motivação pode ser melhorado.  

 Por isso pensamos que o programa pode às vezes precisar de uma atenção maior e até 

mesmo de melhores estudos do mesmo, revendo todo o processo e propondo as 

transformações que se fazem necessárias. 

 

4. A remuneração é o fator motivacional mais importante para os colaboradores 

da cooperativa? 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2011. 
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Fonte: Pesquisa direta, 2011.

 Para 67% (sessenta e sete por cento) dos dirigentes o nível de motivação 
dos colaboradores é ótimo, enquanto que para 33% (trinta e três por cento) o 
nível é bom. Isso significa que o nível da motivação pode ser melhorado. 

 Por isso pensamos que o programa pode às vezes precisar de uma aten-
ção maior e até mesmo de melhores estudos do mesmo, revendo todo o pro-
cesso e propondo as transformações que se fazem necessárias.
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4. A remuneração é o fator motivacional mais importante para os cola-
boradores da cooperativa?
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Fonte: Pesquisa direta, 2011. 
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Fonte: Pesquisa direta, 2011.

 Para 67% (sessenta e sete por cento) dos dirigentes, a remuneração é o 
fator motivacional mais importante para os colaboradores do Sicoob Credipi-
nho. Enquanto que 33% (trinta e três por cento) dos dirigentes consideram que 
a remuneração não é o fator motivacional mais importante para os mesmos. 

 O pesquisador pôde perceber que como a pesquisa comprovou, a maior 
parte dos colaboradores considera a remuneração como principal fator moti-
vacional para o desempenho de suas tarefas, porém a muitos colaboradores 
que pensa diferente, pois os mesmos consideram a remuneração como um 
fator motivacional, mas não como o principal fator.

Nem sempre a remuneração é o fator motivador do funcionário, existin-
do outros fatores também relevantes, e um desses fatores pode ser o ato 
de acreditar no trabalho dos colaboradores fornecendo planejamento e 
metas a serem estabelecidas. (FISHER, 1995, p.28)

 Como Fisher cita acima, a remuneração é sim um fator motivacional, 
porém não pode ser encarada como o mais importante, pois se não você deixa 
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de ter prazer no que faz, e passa a fazê-lo por obrigação.

5. Nas promoções de cargos, são disponibilizadas oportunidades a todos 
os colaboradores?
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 Para 67% (sessenta e sete por cento) dos dirigentes, a remuneração é o fator 

motivacional mais importante para os colaboradores do Sicoob Credipinho. Enquanto que 

33% (trinta e três por cento) dos dirigentes consideram que a remuneração não é o fator 

motivacional mais importante para os mesmos.  

 O pesquisador pôde perceber que como a pesquisa comprovou, a maior parte dos 

colaboradores considera a remuneração como principal fator motivacional para o desempenho 

de suas tarefas, porém a muitos colaboradores que pensa diferente, pois os mesmos 

consideram a remuneração como um fator motivacional, mas não como o principal fator. 

 
Nem sempre a remuneração é o fator motivador do funcionário, existindo outros fatores 
também relevantes, e um desses fatores pode ser o ato de acreditar no trabalho dos 
colaboradores fornecendo planejamento e metas a serem estabelecidas. (FISHER, 1995, 
p.28) 
 

 Como Fisher cita acima, a remuneração é sim um fator motivacional, porém não pode 

ser encarada como o mais importante, pois se não você deixa de ter prazer no que faz, e passa 

a fazê-lo por obrigação. 

 

5. Nas promoções de cargos, são disponibilizadas oportunidades a todos os 

colaboradores? 

 
 

Fonte: Pesquisa direta, 2011. 

 

 Obtivemos acima 33% (trinta e três por cento) dos dirigentes afirmando que há 

disponibilização nas promoções de cargos a todos os colaboradores. Enquanto 67% (sessenta 

e sete por cento) dos dirigentes afirmam que não há disponibilização nas promoções de cargos 
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GRÁFICO 10 - Promoções de cargos 

SIM NÃO 

Fonte: Pesquisa direta, 2011.

 Obtivemos acima 33% (trinta e três por cento) dos dirigentes afirmando 
que há disponibilização nas promoções de cargos a todos os colaboradores. 
Enquanto 67% (sessenta e sete por cento) dos dirigentes afirmam que não há 
disponibilização nas promoções de cargos a todos os colaboradores. Em mui-
tos casos, esta disponibilização não é feita porque nem todos os colaboradores 
possuem os requisitos ou a qualificação adequada aquele cargo. 

 O dirigente 03 ainda afirma sobre este questionamento:

“A cooperativa está em fase de crescimento e mudanças organizacio-
nais por isso vejo que teremos que criar novos mecanismos de controle 
e motivação aos colaboradores visando manter o crescimento de pro-
dutividade”. (Dirigente 03)

 Como o dirigente 03 afirma, a cooperativa está passando hoje por um 
processo de mudanças organizacionais que pode afetá-la positivamente ou ne-
gativamente dependendo exclusivamente dos seus gestores e colaboradores, 
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por isso o mesmo faz tal afirmativa.
 Foi questionado aos dirigentes qual era o objetivo da Cooperativa ao 
adotar o Plano de Cargos e Salários atual e obtivemos as seguintes respostas:

“Dando oportunidade ao colaborador de desenvolver e crescer na co-
operativa”. (Dirigente 01)

“Ser justo com os colaboradores nas funções e comprometimento com 
a cooperativa”. (Dirigente 02)

“Acredito que toda instituição que busca implantar um plano de car-
gos e salários, ela está buscando melhorias de produtividade, mas ao 
mesmo tempo busca assegurar ao colaborador um conhecimento sobre 
suas possibilidades de ganho e crescimento dentro da instituição”. (Di-
rigente 03)

 Como mostra acima, todos os dirigentes têm uma resposta em comum, 
todos afirmam que o objetivo do Plano de Cargos e Salários é dar maiores 
oportunidades aos colaboradores de se desenvolverem profissionalmente e 
com isto crescer na cooperativa e fazer com que a mesma também cresça ge-
rando benefícios mútuos.

 Procurando conhecer mais a opinião dos dirigentes quanto o aumento 
da produtividade dos colaboradores do Sicoob Credipinho, foi questionado 
aos mesmos se houve aumento da produtividade com a implantação deste 
Plano de Cargos e Salários e os mesmos deram as seguintes respostas:

“Sim. Os colaboradores estão mais empenhados nas suas funções”. 
(Dirigente 01)

“Houve. Mas melhora quando o colaborador é colocado na função de 
acordo com seu perfil”. (Dirigente 02)

“Embora eu não estive na Credi na época da implantação do plano, 
acredito que houve sim, pois os resultados da cooperativa vêm a cada 
ano melhorando, e isto só acontece quando há uma melhor produtivi-
dade”. (Dirigente 03)
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Quando questionados sobre a produtividade dos colaboradores, a res-
posta também foi unânime, todos os dirigentes afirmaram que houve sim au-
mento na produtividade por parte dos colaboradores tendo isto como reflexo 
os bons resultados da cooperativa em números, algo que vem melhorando 
cada dia mais, e uma afirmação muito importante que um dos dirigentes fez, 
foi que a produtividade tem uma melhoria muito significativa, quando o cola-
borador é alocado em uma função que condiz com seu perfil, pois profissional 
motivado é sinônimo de maior produção.

 Focando agora na visão pessoal de cada dirigente, foi questionado aos 
mesmos se o Plano de Cargos e Salários da cooperativa hoje, na visão dos 
mesmos, trouxe mais ou menos benefícios para os colaboradores. E foram 
obtidas as seguintes respostas:

“Mais. Alguns já se promoveram e também de acordo de cada um uma 
remuneração um pouco significante para cada um”. (Dirigente 01)

“Mais. Conforme o seu desempenho na função e comprometimento 
com a cooperativa e funcionários”. (Dirigente 02)

“Vejo que trouxe mais benefícios, porque dentro de um plano pré-esta-
belecido não há disparidade de salários e funções dentro de um mesmo 
cargo. Além de o colaborador ter a visão clara de suas atribuições”. 
(Dirigente 03)

 Todos os dirigentes tiveram o mesmo parecer sobre os benefícios do 
Plano de Cargos e Salários, todos afirmam que o plano trouxe mais benefícios 
para os colaboradores, e um dirigente ainda afirma que com a implantação do 
plano, não há disparidades de salários e funções dentro de um mesmo cargo. 
E bom saber que os três dirigentes estão tendo a mesma visão e também o 
mesmo foco, demonstrando que o colaborador é peça fundamental para o bom 
desempenho das organizações, e ainda reconhecendo sua mão de obra como 
um importante ativo da empresa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A pesquisa desenvolvida indicou que os colaboradores do Sicoob Cre-
dipinho não sabem com clareza das normas que regem o Plano de Cargos 
e Salários da cooperativa. Os mesmos dizem nunca terem sido informados 
claramente sobre normas e regras de suas funções, especificadas e regulamen-
tadas no PCS (Plano de Cargos e Salários).

 Para os colaboradores do Sicoob Credipinho, o provento é sinônimo 
de motivação que fundamenta todo o processo organizacional, pois os mes-
mos, como fundamentado na pesquisa de campo, não se sentem predispostos 
a disponibilizar todos os esforços para alavancar a cooperativa, pois não se 
sentem motivados financeiramente para isto. E quando questionados sobre as 
promoções de cargos, os colaboradores afirmam que não são disponibilizados 
as mesmas oportunidades a todos e que não são divulgados os critérios de 
avaliação para as mesmas, algo que se fosse feito poderia evitar conflitos que 
foram constatados pelo pesquisador. Observamos ainda que, os colaboradores 
gostariam que a Cooperativa colocasse regras mais claras, e divulgasse me-
lhor os critérios de avaliação.

 Foi constatado pelo pesquisador, que os dirigentes da cooperativa não 
sabem da dimensão da insatisfação de um expressivo número de colaborado-
res quanto a sua remuneração, pois os mesmos como foi fundamentado pela 
pesquisa afirmam que o Plano de Cargos e Salários da cooperativa supre todas 
as necessidades da mesma, o que não foi constatado pelos colaboradores, pois 
os mesmos como se pôde notar ao longo desta pesquisa, expressaram bastante 
falta de motivação quando o critério era este, pois como foi ouvido pelo pes-
quisador, várias vezes na instituição, os colaboradores falarem: - não adianta 
ser motivado na cooperativa, pois a motivação não é alimentada, aí perdemos 
o entusiasmo diante disto.

 Durante a pesquisa observou-se que a Cooperativa mesmo crescendo 
em números, está se defasando no quesito mão de obra qualificada, pois, os 
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profissionais que estão inseridos nesta instituição e que estão em plena pro-
dução de seus serviços - os colaboradores que conhecem se não todas, mas a 
maioria dos serviços e produtos oferecidos pela cooperativa e possuem um 
domínio muito grande no sistema operacional da mesma - estes colaborado-
res, como foram diagnosticados pelo pesquisador, são os que possuem menos 
motivação para alavancar seus esforços pela cooperativa. 

 Por tudo isso apresentado pelo pesquisador, o mesmo sugere a coope-
rativa que tome ações simples, mas que podem fazer toda a diferença, como 
por exemplo, solicitar ao setor de Recursos Humanos da cooperativa que apre-
sente aos colaboradores o Plano de Cargos e Salários da mesma, uma vez que 
vários colaboradores disseram não o conhecer. Fazer acompanhamentos com 
os colaboradores sobre seus desempenhos dentro da cooperativa e motivá-los 
para que continuem produzindo mais, e esta motivação não precisa ser somen-
te financeira, pois uma empresa vive de resultados e não pode ser sacrificada 
financeiramente todas às vezes, aí então entra a regra do bom senso, um cede 
por um lado e outro para o outro, ficando assim satisfatório para ambos.

 O pesquisador sugere ainda que sejam analisados os critérios de promo-
ções dentro da cooperativa, pois hoje como foram constatados pela pesquisa, 
os colaboradores não sabem quais são os critérios de promoções, então o mes-
mo sugere que seja feito avaliações de desempenho por profissionais exter-
nos, para que os escolhidos quando necessário, sejam pessoas aptas aqueles 
cargos, ficando assim o melhor profissional designado no cargo, porém tendo 
sido oferecido as mesmas oportunidades a todos. Pois profissional motivado, 
é e sempre será o diferencial de uma empresa, pois a motivação gera a busca 
incessante de bons resultados para a mesma.
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ANALISANDO A  ESCOLA VISTA POR DENTRO
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ARAÚJO, João Batista; SCHWARTZMAN, Simon. A escola vista por den-
tro. Belo Horizonte: Alfa Educativa, 2002.

Introdução 

A presente pesquisa traz à tona a questão conceitual indefinida da esco-
la, e mostra várias distorções entre o que esperado da escola e o que efetiva-
mente acontece. Os registros desta obra são de grande relevância, pois retrata 
as deficiências da escola pública. O documento mostra as características não 
apenas das escolas públicas, como também das escolas particulares em uma 
análise crítica dos dados, aborda que a escolas particulares, embora esteja 
atendendo melhor as expectativas, ambas estão longe de um ensino eficaz. 
Para tanto os autores trazem algumas sugestões para melhorar as condições 
das escolas públicas, enfatizando que ações de melhorias passam necessaria-
mente pela definição do papel da escola, da função e da autonomia do diretor 
e da responsabilidade de todos os seguimentos da escola e da família nas to-
madas de decisões. 

As análises

No estudo comparativo, observou-se a diferença do que se responde no 
questionário e o que está ocorrendo na prática. É possível observar a preocu-
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pação em não fazer parte do problema, da insenção das responsabilidades. Em 
questão de autonomia, as redes privadas são beneficiadas, já as escolas públi-
cas dependem das secretarias para as tomadas de decisões, gerando assim a 
não participação das pessoas que efetivamente irão executar os projetos.

Esta tomada de decisões hierarquizadas é geradora de desinteresse por 
parte dos professores em sala de aula, por não se sentirem parte do proces-
so. Os mesmos por muitas vezes não percebem o reflexo das suas ações ou 
omissões dentro da sala de aula. A não percepção das responsabilidades acaba 
colocando a cargo da família e do aluno o fracasso escolar. 

Embora entre as escolas públicas e as escolas particulares tenham dife-
renças marcantes, é importante observamos que a pesquisa elucida também 
que a diferença entre as escolas públicas e particulares não podem ser justifi-
cadas pelo fator financeiro, mas sim mostra que a escola pública passa a ser 
reprodutora das desigualdades sociais quando a mesma se fecha em justificati-
vas para embasar o fraco rendimento, não tomando para si a responsabilidade 
em não assumir o que é realmente o papel da escola.

A escola vista por fora

Tendo como base os resultados do SAEB, é possível observarmos os 
níveis do desempenho dos alunos da escola pública estão muito aquém do es-
perado, e isto se dá em consequência do mal preparo das séries anteriores e da 
deficiência na formação dos professores. Impossibilitando assim, a utilização 
de estratégias de aprendizagem destes profissionais por pura falta de formação 
adequada.

É perceptível a satisfação dos pais com o ensino que os alunos estão 
recebendo, porém é possível observar a falta de conhecimento da real função 
do ensino e a forma que o mesmo ocorre no interior das salas de aula. Uma 
vez que o nível de escolaridade dos pais está intimamente ligado ao nível de 
percepção com relação ao papel da escola.
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Embora haja sempre canais de participação da família na escola, o dis-
curso por muitas vezes colocado da existência de uma real parceria é colocado 
em xeque, ficando evidentes as divergências entre o que é falado e o que efe-
tivamente ocorre nas escolas. 

A escola vista por dentro

Apesar dos professores demonstrarem gosto pela educação, se conside-
ram desvalorizados pela sociedade, de forma que as expectativas não alcança-
das sejam devido às dificuldades encontradas. 

É possível notar uma superestimação do trabalho docente em detrimento 
à qualidade da educação. O saber dos professores é pouco compartilhado, eles 
não têm uma linguagem comum para falar da formação dos alunos, do seu 
modo de organização do tempo ou do espaço, de suas reações ao conflito e 
de sua angústia diante das problemáticas, de suas estratégias para enfrentar o 
imprevisto, da busca do aperfeiçoamento e, sobretudo dos conflitos internos.

A escola vista de dentro para fora 

É possível observar um descompasso entre as práticas docentes e a for-
mação dos alunos. É de suma importância que o se busque a resposta para 
as seguintes perguntas: Para quem está sendo direcionando o ensino? E qual 
ensino é necessário para a formação global do indivíduo? O buscar das res-
postas a estas perguntas é o ponto de partida para a construção de uma nova 
organização pedagógica. É urgente tentar compreender a realidade do que está 
entorno da escola, educar nas incertezas requer uma tomada decisão com foco 
no para quem está destinado o ensino. 

É preciso perceber que a escola é um espaço de construção coletiva, 
onde todos deverão ser responsáveis pelas as ações de forma integrada, articu-
lada sobre o papel de cada um dentro do espaço escolar.
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As perspectivas da escola

Pensar a qualidade da escola é almejar democratização do ensino com 
qualidade para que todos tenham acesso aos saberes e valores de forma hu-
manizada, articulando assim a melhoria do rendimento escolar e a democra-
tização das relações nas instituições escolares públicas, de forma a atender a 
todos sem distinção. 

É preciso buscar uma atuação docente consistente, pautando o ensino na 
inquietude da investigação, relacionando a ação, reflexão e ação. O professor 
precisa ter uma prática que redimensione o objetivo do ensino. 

O professor precisa fazer uma grande reflexão de quem é o seu aluno, 
o que está do outro lado do muro da escola, quais saberes emergem dentro 
da escola, quais saberes deverão ser desenvolvidos para que tenhamos uma 
educação pública de qualidade. 

De forma que o professor passe a reconhecer a sua responsabilidade 
como intermediador na construção dos conhecimentos, nas relações em sala 
de aula e na interligação de saberes. 

Considerações finais

A obra retrata que a escola é um elemento de grande importância na 
formação das pessoas, portanto se faz necessário que toda comunidade educa-
cional tenha uma visão macro da sua importância. 

São visíveis as limitações financeiras, materiais e humanas que as esco-
las públicas enfrentam, porém a falta de recursos não pode ser utilizada como 
justificativa para um desempenho negativo, uma vez que é possível encontrar 
soluções positivas diante de situações adversas. 

Por fim, o livro define que para que se tenha uma escola pública de qua-
lidade, é preciso que o poder público incentive e possibilite meios financeiros 
e humanos para seus agentes. E, em contra partida, os educadores e comunida-
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de precisam adquirir uma postura voltada para o conhecimento, no sentido de 
dedicar-se, de buscar o reconhecimento da responsabilidade com a educação, 
se inserindo e fazendo parte do processo educacional.
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NORmAS PARA PUBLICAÇÃO

Os trabalhos para publicação deverão ser apresentados em CD (devida-
mente etiquetado, com título do texto, nome do autor e e-mail; editor Word for 
Windows 6.0 ou superior), acompanhados de duas cópias impressas. A identi-
ficação do autor e da instituição deverá constar apenas no arquivo em CD, que 
deverá apresentar claramente o título do trabalho científico. Os artigos devem 
ter entre 15 e 20 laudas e os ensaios entre 20 e 30 páginas (Times New Roman 
tamanho 12, folha A4), com espaçamento entrelinhas de 1,5. As resenhas e 
sínteses não devem ultrapassar a 5 laudas. Os trabalhos científicos devem ser 
normatizados da seguinte forma: 

1) Título com as letras maiúsculas, centralizado, tamanho 12, em 
português e inglês;

2) Identificação do autor logo abaixo do título, tamanho 12;

3) Identificação e endereço da Instituição a qual pertence(m) com-
pletos. Todas as notas deverão constar no rodapé.

4) Resumo em português,  tamanho 12 e espaço simples, no máximo 
de 10 linhas;

5) Palavras – chave (máximo de cinco);

6) Abstract,  tamanho 12 e espaço simples, reproduzindo o resumo 
em português;

7) Keywords;

8) Texto de acordo com as normas da ABNT, sem numeração nos 
subtítulos. A diagramação dos textos obedecerá às normas da Re-
vista ALTUS CIENCIA. As citações devem ser feitas no corpo 
do texto: (SOBRENOME DO AUTOR, data) ou (SOBRENOME 
DO AUTOR, data, página). Ex.: (SAQUET, 2000) ou (SAQUET, 
2000, p.31). Caso o nome do autor esteja sendo mencionado no 
texto, indicar somente a data. Ex.: “Desta forma, Santos (1997), 
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mostra elementos da ...”.

9) Referências Bibliográficas conforme a ABNT. Bibliografia: deve 
constar no final do trabalho científico e em ordem alfabética. a) 
Livros: SOBRENOME, Nome. Título da obra. Local de publica-
ção: Editora, data. Ex.: CORRÊA, Roberto. A rede urbana. São 
Paulo: Ática, 1989.; b) Capítulo de livro: SOBRENOME, Nome. 
Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nome (Org). Título do li-
vro. Local de publicação: Editora, data. Página inicial-final. Ex.: 
IANNI, Octavio. Dilemas da integração regional. In: SOUZA, 
Álvaro (Org). Paisagem território região: em busca da identidade. 
Cascavel: EDUNIOESTE, 2000. p.133-136.; c) Artigo em perió-
dico: SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do perió-
dico, local de publicação, volume, número, página inicial-final, 
mês(es). Ano. Ex.: MACHADO, Lucy. Cognição ambiental, pro-
cesso educativo e sociedades sustentáveis. Faz Ciência, Francisco 
Beltrão, vol. 5, n.1, p.131-146, dezembro, 2003.; d) Dissertações 
e teses: SOBRENOME, Nome. Título da tese (dissertação). Lo-
cal: Instituição em que foi defendida, data. Número de páginas. 
(Categoria, grau e área de concentração). Ex.: RIBAS, Alexan-
dre. Gestão político-territorial dos assentamentos, no Pontal do 
Paranapanema (SP):uma leitura a partir da COCAMP. Presidente 
Prudente: FCT/UNESP, 2002. 224p. (Dissertação, mestrado em 
Geografia).

10) Os textos deverão ser enviados após a revisão gramatical e orto-
gráfica.


