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EDITORIAL  

 

 É com grande alegria que apresentamos à comunidade científica e acadêmica o sétimo 

volume da Revista Altus Ciência, segundo do ano de 2018. A produção de dois exemplares 

em um único ano reafirma o compromisso da Faculdade Cidade de João Pinheiro (FCJP) 

como a efetivação de uma política de pesquisa e produção científica de seus docentes e 

discentes, evidenciando também a credibilidade que a revista atingiu no mundo científico, 

uma vez que a mesma recebeu artigos de renomados pesquisadores de diferentes 

universidades brasileiras. 

 Altus Ciência é uma revista multidisciplinar e está composta por dois Cadernos: 

ciências da Saúde e Ciências e Sociais.  

A primeira seção é de Ciências da Saúde e contém seis artigos assim dispostos: 

Os pesquisadores Gabriel Candido Pereira e Hugo Christiano Soares Melo tiveram 

por objetivo realizar uma investigação qualitativa bibliográfica acerca da relação existente 

entre a utilização dos AA e o ganho ponderal de peso nos indivíduos, baseada em evidências 

clínicas, através de uma busca nas bases Pubmed e Embase limitada aos últimos 10 anos, nas 

línguas portuguesa e inglesa. Ainda que a origem do ganho de peso nos pacientes em uso de 

AA permaneça desconhecida, novas teorias que associam os efeitos destes fármacos com as 

vias das adipocinas tem recebido destaque, porém, se faz necessário o desenvolvimento de 

novos estudos clínicos que comprovem tais propostas e auxiliem no melhor manejo dos 

pacientes. 

O segundo artigo foi escrito pela fisioteraupeuta Daniele Moreira Alves  e é uma 

análise dos dados levantados durante a realização de Hidroterapia como Tratamento 

Fisioterapêutico na Artrite Idiopática Juvenil: Estudo de Caso na Cidade de João Pinheiro – 

MG. O objetivo é analisar os efeitos da Hidroterapia como Tratamento Fisioterapêutico e, 

consequentemente, contribuir com a literatura da Atrite Idiopática Juvenil. Tomou-se como 

objeto de estudo uma paciente portadora de AIJ do tipo pauciarticular, idade cinco anos, 

submetida à avaliação inicial, por meio de uma ficha de avaliação fisioterapêutica a qual foi 

aplicada a responsável, contendo método qualitativos (dados pessoais, dados médicos, 

inspeção, avaliação pulmonar, dados vitais, palpação, avaliação da marcha e capacidade 

visual e auditiva, escala de E.V.A) e por método quantitativos incluindo gôniometria, 

perimetria e fonte iconográficas. 

O terceiro artigo é de autoria de Eliana da C. M. Vinha e Rodrigo Martins Vinha, 
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tiveram por objetivo investigar as possibilidades de atuação do fisioterapeuta nos programas 

de saúde mental. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica fundamentada em artigos 

publicados em qualquer temporalidade, uma vez que a temática é pouco divulgada, e também 

por meio de livros relacionados ao tema.   

Conceição de Fatima Fonseca  e Fernando Fachinelle Rodrigues  estabeleceram  

como objetivo do trabalho  levar conhecimento sobre a toxidade do etanol no fígado e suas 

consequências que podem ser leves ou graves. O álcool causa lesão nas células do fígado 

impedindo estas de realizar suas funções, como o fígado é um órgão com enormes variedades 

de funções o mau funcionamento desse órgão pode acarretar sérios problemas à saúde. A 

esteatose hepática alcoólica que se inicia com o acumulo de triglicerídeos nos hepatócitos que 

progressivamente evolui para a hepatite onde a célula de Ito ativada se transforma em 

miofibroblastos produzido colágeno I e II que se acumula no espaço de Disse. 

Os enfermeiros Welington Dias Terenço,  Michelle Barra Caixeta Leão  e Patrícia 

Helena da Silva tiveram o objetivo de investigar as atribuições do enfermeiro do trabalho no 

ambiente laboral das empresas, mostrar que esse profissional é extremamente importante nas 

industrias desenvolvendo promoção, prevenção e recuperação dos trabalhadores.  Teve 

também o cuidado de mostrar a dificuldade que o enfermeiro do trabalho encontra para atuar 

nas organizações com quadro de funcionários inferior a 3.501 colaboradores. O trabalho ainda 

objetivou a demonstrar a dificuldade em que os gestores encontram para aplicação correta das 

normas de segurança, avaliar o grau de entendimento dos colaboradores em relação aos riscos 

em que estão expostos no dia-dia, compreender se os mesmos sabem a importância do uso dos 

equipamentos de proteção individual EPI’s e as penalidades que estão sujeitos caso 

desobedecer às normas de segurança. 

Marcos Antônio da Silva, Patrícia Helena da Silva e Michelle Barra Caixeta Leão 

estabeleceram como  objetivo analisar os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), na 

perspectiva do uso de EPIs, observando-se a relevância da prevenção de contaminação. Em 

um primeiro momento, será analisado as normas regulamentadoras. Após, será apresentado as 

classificações dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). Os pesquisadores observaram 

também por meio de entrevista semiestruturada, algumas narrativas dos entrevistados acerca 

do uso de equipamento de segurança e a conscientização para a proteção do trabalhador.  

O Caderno de Ciências Sociais está organizado em seções de Administração, 

Contábeis, Direito e Educação  
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A primeira seção foi organizada contendo nove artigos de Administração e está assim 

constituída: 

As pesquisadoras, Maria Cristina Ferreira de Souza, Maria Célia da Silva 

Gonçalves; Renata Suzelli de Souza Gonçalves e Margareth Vetis Zaganelli  fizeram uma 

análise dos empreendimentos voltados para as causas sociais. O estudo objetivou 

compreender como a comunidade carente do município de Brasilândia de Minas, no Estado 

de Minas Gerais é assistida, e qual relação das empresas privadas e órgãos públicos em 

projetos de assistência social. 

Os administradores, Katiane de Jesus Dias e Bráulio Emílio Maciel Faria, 

efetivaram uma análise das causas e efeitos do Turnover, numa empresa com vinte e cinco 

anos de atuação no comércio local de João Pinheiro-MG. A observação da rotatividade de 

pessoal nesta organização motivou a investigação acerca das questões relacionadas ao 

fenômeno. Os dados coletados por meio da pesquisa de caráter descritivo explicativo, de viés 

qualitativo com aspectos quantitativos, são relacionados com obras acerca do tema, com 

objetivo de identificar causas, efeitos e controle da Rotatividade de Pessoal. 

O grupo de pesquisadores composto por, Maciel Rodrigues Borges, Pedro Henrique 

Tomás, Márcio da Silva Andrade, Marcos Alves Gomes e Vaston Gonçalves da Costa 

teve como objetivo principal apresentar a implantação de um Sistema de Controle de Estoque 

em uma empresa, na cidade de Catalão (GO), cujo foco é:  levantar ou apontar os impactos 

positivos que um sistema de controle e gestão é capaz de proporcionar em um estoque. Para o 

desenvolvimento foi utilizado duas metodologias. Na primeira parte apresentou-se uma 

síntese bibliográfica voltada à temática em foco, percorrendo obras e autores, e na segunda 

parte o artigo tratou de uma análise documental na empresa objeto de estudo, em que foi  

apresentado o passo a passo com abordagem quantitativa, em que  a referida empresa 

beneficia-se com o uso de um software (novo sistema), capaz de gerenciar entrada e saída de 

mercadorias, controle mensal de vendas e informações concisas para a tomada de decisões. 

Júlio César da Silva e   Daniela Cristina Silva Borges analisaram o comportamento 

da população de um bairro e o centro de João Pinheiro no manejo dos resíduos sólidos, 

relacionado com a prática da separação dos materiais recicláveis. Para a realização desta 

pesquisa, foram aplicados 120 questionários, 60 para cada local pesquisado. Eles demonstram 

que com a prática da separação dos resíduos no domicilio e implantação de uma coleta 

seletiva eficiente e consequentemente a conscientização da população diminuiriam os 
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resíduos destinados ao lixão e minimizariam os impactos ambientais. 

O Marketing ambiental, ou Marketing verde é a tática de marketing voltada ao 

processo de venda de produtos e serviços que são baseados em benefícios ao meio ambiente. 

É a estratégia de vinculação do produto, marca ou serviço a uma imagem ecologicamente 

consciente. Sendo assim, conhecer sobre o Marketing Verde é de grande importância. Isso foi 

o estudo realizado pelos pesquisadores: Cintia Braga Caetano, Wanderson Alves Pereira e 

Saulo Gonçalves Pereira. 

Luma Luiza de Oliveira Duarte e Unilson Gomes Soares no decorrer do artigo 

abordaram sobre a definição de marketing, marketing pessoal e sua importância para a 

carreira profissional. Versou-se sobre como uma organização pode se favorecer ao utilizar no 

processo de gerencial, técnicas de marketing. Para tanto, os pesquisadores trataram sobre as 

etapas do processo de marketing, o papel do marketing no direcionamento estratégico e sobre 

como se realizar um plano de marketing. Na sequência eles versaram sobre a gerência do 

marketing versus indivíduo. Buscaram demonstrar o quanto o capital humano é importante 

para a organização. O profissional do marketing deve valer-se de estratégias diversas para ser 

conhecido, reconhecido, ter uma carreira permanente e consolidada no mercado de trabalho. 

Williane Alves Mota e Renata Suzelli de Souza Gonçalves  demonstram que a 

gestão de pessoas é uma atividade que predomina desde o início da humanidade, vindo até a 

Revolução Industrial, onde passou pela primeira fase. Diante desse fato, ela foi evoluindo 

graças aos estudos feitos na era da escola clássica de administração. No que tange a gestão de 

pessoas observou-se que a organização continha um déficit em relação a aplicação dos 

métodos e teorias dos recursos humanos (RH). Com está pesquisa elas procuraram constatar a 

existência da gestão de pessoas, bem como analisar se o gestor entendia a importância do 

processo de gestão na organização universo da pesquisa assim como averiguar o clima 

organizacional e a comunicação na empresa investigada. 

Desde sua concepção que a Internet tem sido gradativamente empregada pelo 

Marketing para associar anúncios de empresas que intentem por divulgar suas marcas e/ou 

alavancar vendas de produtos. Mais recentemente, as redes sociais vêm angariando uma fatia 

considerável do Marketing, podendo destacar a rede de canais de vídeos YouTube foi o que 

demonstrou o grupo de pesquisadores Tamara Lopes de Oliveira ,Vaston Gonçalves da 

Costa, André Vasconcelos da Silva,  Sollon Bevilacqua  e Pedro Henrique Tomás. 

Andressa Moisés Gomes e  Bráulio Emílio Maciel Faria tiveram como objetivo 
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analisar se o papel do líder na Sicoob Credigerais de João Pinheiro verificando se a atuação 

dele influencia no desempenho das atividades executadas dentro da organização. Propôs-se 

também  averiguar a importância do papel do líder na Sicoob Credigerais de João Pinheiro, 

assim como analisar se a tecnologia é um fator motivacional em relação às atividades 

prestadas e desenvolvidas na cooperativa, investigar quais são as dificuldades encontradas 

pelo líder e quais são os modelos de liderança executada pela Sicoob Credigerais. 

 A segunda seção do Caderno de Ciências Sociais está composta por dois artigos da 

Contabilidade: 

Ana Clara Fonseca do Amaral, André Ernesto Campos e Eloy Paste Júnior 

Demonstram que com a adoção do CPC PME, as empresas passaram por várias 

transformações entre elas destacam-se a alteração na legislação tributária e nos custos não 

tributários que estão inseridos dentro do framework de Scholes et al. (2014). Os pesquisadores  

tiveram como  intuito mostrar através de uma pesquisa bibliográfica as consequências não 

conformes para as empresas que de uma forma míope analisam somente o aspecto tributário, 

como por exemplo o impacto de um incentivo fiscal quando uma empresa recebe proposta de 

instalar a sua sede em outra região da atual, qual o impacto deste incentivo, há somente 

benefícios? A conclusão do acervo bibliográfico demonstra que sem uma análise 

considerando todas as partes, todos os tributos e todos os custos, nem sempre o incentivo 

fiscal é benéfico, pois sempre há um custo implícito em um incentivo fiscal, por outro lado, 

um incentivo fiscal atrelado com um estruturado planejamento tributário, a empresa pode 

maximizar seus resultados.  

A terceira seção do Caderno de Ciências Sociais contém sete artigos oriundos do 

Direito, dispostos da seguinte maneira: 

Rodrigo Grazinoli Garrido e Vívian Boechat Cabral Carvalho objetivaram 

investigar a judicialização da saúde quando já não mais se justifica qualquer intervenção 

médica, já que o organismo da pessoa não mais responde por se encontrar em fim de vida. 

Eles analisam de que forma a judicialização da saúde concorre para promover a distanásia e o 

consequente prejuízo à sociedade na medida em que o atendimento a um paciente inviável 

implica restrição de atendimento a outros casos de cura provável? A metodologia empregada 

foi qualitativa, baseada em estudiosos da temática, tais como Leocir Pessini, Felipe Assensi, 

José de Oliveira Ascenção, dentre outros. 

Adler Luis Xavier e Rosa Jussara Bonfim Silva tiveram por intenção levantar dados 
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e conclusões do quanto a criação da delegacia da mulher foi primordial para a facilitação do 

acesso à justiça visando estender a proteção doméstica de forma que atinja todas as mulheres, 

principalmente as cidadãs de condição desamparada, sem recursos e instrução para a obtenção 

da justiça. 

Ieda Tinoco Boechat e Carlos Henrique Medeiros de Souza evidenciaram que 

novas mídias digitais em seu amplo uso na sociedade midiatizada vem alcançando as famílias 

em seu modo de se relacionar, de se comunicar e, também, de se constituir. Entretanto, o 

modo midiatizado de constituir família suscita certo estranhamento quando é apresentado em 

Congressos e em sala de aula no Doutorado e nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em 

Psicologia. 

Leila Maria Tinoco Boechat Ribeiro e Carlos Henrique Medeiros de Souza 

Investigaram como as novas tecnologias da informação e comunicação vêm revolucionando 

as práticas sociais, a produção de conhecimento e recentemente o Judiciário em todo o país. 

Em atendimento aos comandos da Lei nº 11.419/06, sistemas de processamento eletrônico são 

implantados objetivando imprimir maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. 

Os pesquisadores, Amanda Albernaz Leite Lemos, Ana Carolina Freitas 

Marques, Higor Filipe Silva e Vandeir José da Silva escreveram um artigo no qual 

afirmam que patrimônio público estatal é aquele que está na administração dos governantes, 

mas que são, no limite, bens públicos da cidadania, sendo desse modo, o patrimônio dos 

cidadãos brasileiros. É válido fazer uma reflexão a respeito do tema, visto que o patrimônio 

público, na atualidade, é tido como uma figura jurídica apta à proteção e promoção da 

pessoa humana, fato possível através da substituição do direito subjetivo individual que tem 

sido substituído pelos direitos fundamentais - tanto os individuais, como os coletivos. Nele 

os autores visaram explanar sobre o Instituto da Proteção ao Patrimônio Cultural, postivado 

constitucionalmente por meio do artigo 23, III da Constituição Federal de 1988. 

Ieda Tinoco Boechat  e  Carlos Henrique Medeiros de Souza  demonstram que no 

momento histórico em que as mídias digitais são amplamente utilizadas nas mais diversas 

atividades humanas e modificam comportamentos, seu uso vem interferindo também no 

contexto interacional familiar, quando elas passam, por exemplo, a promover o encontro entre 

casais que optam por constituir família. 

O grupo de pesquisadores composto por Francielly de Paula Apolinário, Raquel 

Veggi Moreira, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral, Alinne Arquette Leite Novais 
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e Carlos Henrique Medeiros de Souza explicou que a Internet transformou as relações 

pessoais e, em consequência, surgiram novas e desafiadoras situações familiares e conjugais. 

A facilidade de se comunicar por meio das redes sociais digitais, de forma sigilosa, 

possibilitou às pessoas casadas iniciarem relacionamentos virtuais com terceiros. Para os 

pesquisadores diante disso, a infidelidade virtual vem ganhando importância no Direito das 

Famílias, na ordem civil-constitucional brasileira por configurar infração ao dever de 

fidelidade recíproca entre os cônjuges, elencado no artigo 1.566 do Código Civil Brasileiro 

(CCB), dentre os deveres do casamento. 

A quarta seção desse caderno é de Educação está composta por cinco artigos: 

Aline Cristina Rodrigues Soles Resende, Mayline Nogueira Peres e Eliana da C. 

Martins Vinha analisaram se as metodologias de ensino aplicadas no Ensino Superior são 

utilizadas de modo que o acadêmico sinta-se instigado a querer aprender cada vez mais e 

promover a reflexão do ensinar no século XXI. Para as pesquisadoras, embora as 

metodologias e estratégias no Ensino Superior tragam inúmeros desafios, desenvolver a 

autonomia dos alunos para que eles possam construir seu próprio aprendizado, talvez esta 

possa ser a função primordial do professor no século XXI, estar atento as evoluções 

tecnológicas e sociais de forma que o seu aluno seja motivado a aprender com sentido para 

sua via pessoal e profissional. 

Volmar Jose da Mota Junior, Túlio Guimarães e Roseline Martins Sabião 

afirmam que a Geometria é uma ferramenta para interpretação da nossa vida. Segundo os 

autores para se chegar aos resultados esperados de uma aprendizagem satisfatória, é 

necessário tornar a Geometria uma ciência prática, útil, interessante e principalmente aplicada 

ao cotidiano. Através de fatores externos como as delimitações do futebol e de suas 

características, todas estas associadas à Geometria, podemos tornar o ensino da Matemática 

mais interessante. 

Franciele Oliveira da Cruz e  Maria de Lourdes de Aguiar Ferreira tiveram  por 

objetivo  apresentar a contribuição da tipologia textual narração com viés na literatura, 

especificamente a literatura infantil, para a formação indenitária e desenvolvimento cognitivo 

e psicológico da criança tornando-as futuros leitores letrados. 

Kele Aparecida da Mota Prado, Giselda Shirley da Silva e Maria Conceição 

Ferreira realizaram uma pesquisa com o objetivo de investigar e analisar a contribuição da 

Literatura Infantil no processo de aprendizagem da leitura e alfabetização. Para elas a 
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Literatura Infantil mostra como a criatividade pode ser representada na vida da criança, 

expandindo seus sonhos e oferecendo subsídios para uma possível realização, tornando-se um 

meio essencial para a aquisição do conhecimento. 

Leonardo Caixeta de Sousa e Roseline Martins Sabião realizaram um estudo  com 

o objetivo de  discutir sobre os benefícios e a participação da família no cotidiano familiar e 

escolar, como ela influencia na construção dos valores éticos e sociais na infância da criança, 

como a relação da família e escola auxilia o professor no desenvolvimento de metodologias, 

isto é, estratégias visando o aprendizado e a compreensão do conteúdo, tais como as 

brincadeiras e jogos podem ajudar no desenvolvimento cognitivo da criança e o uso de 

metodologias de resolução de problemas pode criar um ambiente mais propício à 

aprendizagem das matérias que são tão temidas pelos alunos. 

Agradecemos a valiosa colaboração dos autores desse volume, e, reafirmamos a 

importância do debate acadêmico/científico provocado por esses diálogos interdisciplinares 

promovido pela revista da Faculdade Cidade de João Pinheiro (FCJP). Convidamos toda a 

comunidade acadêmica a participar deste projeto editorial e desejamos a todos uma boa 

leitura! 

 



 
 

 

21 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CADERNO DE  CIÊNCIAS 

DA SAÚDE 



 
 

 

22 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS E O GANHO DE PESO 
 

 

Gabriel Candido Pereira1 

Hugo Christiano Soares Melo 2 
 

 

Resumo: Os antipsicóticos atípicos (AA) frequentemente estão relacionados a efeitos 

adversos graves, destacando-se o ganho de peso e os efeitos metabólicos associados. A gênese 

desse aumento ponderal  ainda não é bem estabelecida, todavia estudos apontam para 

substâncias relacionadas ao controle de apetite e saciedade, além de fatores inflamatórios. 

Além dos fatores hormonais, as diferenças de estilo de vida, alimentação e atividade física 

influenciam consideravelmente no ganho de peso, podendo causar estigmatização e 

dificuldades nas relações interpessoais, afetando a qualidade de vida do paciente e sua adesão 

ao tratamento. Assim, o objetivo do estudo foi realizar uma investigação qualitativa 

bibliográfica acerca da relação existente entre a utilização dos AA e o ganho ponderal de peso 

nos indivíduos, baseada em evidências clínicas, através de uma busca nas bases Pubmed e 

Embase limitada aos últimos 10 anos, nas línguas portuguesa e inglesa. Ainda que a origem 

do ganho de peso nos pacientes em uso de AA permaneça desconhecida, novas teorias que 

associam os efeitos destes fármacos com as vias das adipocinas tem recebido destaque, 

porém, se faz necessário o desenvolvimento de novos estudos clínicos que comprovem tais 

propostas e auxiliem no melhor manejo dos pacientes. 

 

Palavras-chave: Antipsicóticos Atípicos. Obesidade. Distúrbios Metabólicos 

 

 

Abstract: Atypical antipsychotics (AA) are often related to serious adverse effects, with 

emphasis on weight gain and associated metabolic effects. The genesis of this increase in 

weight is still not well established, but studies point to substances related to appetite control 

and satiety, in addition to inflammatory factors. In addition to hormonal factors, differences in 

lifestyle, diet and physical activity have a considerable influence on weight gain; it can cause 

stigma and difficulties in interpersonal relationships, affecting the patient's quality of life and 

adherence to treatment. Thus, the objective of the study was to conduct a qualitative 

bibliographic investigation about the relation between the use of AA and weight gain in 

individuals, based on clinical evidence, through a search in Pubmed and Embase bases limited 

to the last 10 years, in Portuguese and English. Although the origin of weight gain in patients 

taking AA remains unknown, new theories associating the effects of these drugs with adipokine 

pathways have been highlighted, however, it is necessary to develop new clinical studies that prove 

such proposals and the best management of patients. 

                                                 
1 Acadêmico do curso de Farmácia da Faculdade Patos de Minas. 

 
2 Docente. Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia. Mestrado em Genética e 

Bioquímica pela Universidade Federal de Uberlândia. Doutorado em Genética e Bioquímica pela Universidade 

Federal de Uberlândia.Autor para correspondência: gabriel-c00@hotmail.com 

 

Recebido em 01/07/2018 

Aprovado em 30/07/2018 

 

mailto:gabriel-c00@hotmail.com


 
 

 

23 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

 

Keywords: Atypical Antipsychotics. Obesity. Metabolic Disorders 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os distúrbios psicóticos, bem como os sintomas relacionados, intrigam os clínicos há 

muitas décadas, uma vez que sua apresentação psicopatológica multifacetada acarreta grande 

impacto na vida dos indivíduos acometidos (AMATO, 2016). 

Dentre as psicopatias, a esquizofrenia é apontada como o principal transtorno, que 

atinge cerca de 1% da população. Inicia-se em geral antes dos 25 anos e afeta pessoas de 

todas as classes sociais. As alterações mais significativas causadas pela esquizofrenia são 

distorção do pensamento, percepção, cognição e emoções (SCHIMITZ et al., 2015). 

Desde o surgimento dos antipsicóticos no final da primeira metade do século XX, o 

prognóstico de pacientes com esquizofrenia melhorou notavelmente. Todavia, como qualquer 

outro tipo de droga, apresentam efeitos colaterais que podem ter um grande impacto na saúde 

física dos pacientes, bem como em sua qualidade de vida e no processo de adesão ao 

tratamento. Dentre eles estão a maior prevalência distúrbios endócrinos e metabólicos, além 

do risco elevado de desenvolvimento de doenças cardiovasculares no caso dos AA (PATO et 

al., 2017). 

Além dos riscos clínicos, tais efeitos colaterais são limitantes para satisfação dos 

pacientes com o seu próprio corpo, pois podem desencadear sofrimento psíquico, como 

também interferir na adesão, além de outras intervenções psicossociais (ZHANG & 

MALHOTRA, 2011). 

Os antipsicóticos de segunda geração, também denominados antipsicóticos atípicos 

(AA) foram desenvolvidos na tentatira reduzir os efeitos extrapiramidais, hiperprolactinemia, 

e promover ação terapêutica sobre sintomas negativos, tais como embotamento afetivo, 

redução da volição e alteração na interação social (MCKINNEY & RENK, 2011) 

A utilização dos AA tem sido associada a uma ampliação de riscos cardiovasculares, 

em decorrência de complicações metabólicas, como ganho de peso, diabetes mellitus (DM) e 

dislipidemia. Essas alterações são fortemente relacionadas a maior morbimortalidade e a 

origem de seus mecanismos tem recebido crescente atenção (AMATO, 2016). 

Assim, distúrbio metabólico induzido por AA é uma das maiores  preocupações da 

farmacoterapia psiquiátrica atual. Ainda que a origem do ganho de peso nos pacientes em uso 
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de AA permaneça desconhecida em sua totalidade, novas teorias que associam os efeitos 

destes fármacos com as vias das adipocinas vêm se tornando cada vez mais fortes (AMATO, 

2016) e (FERREIRA & TORRES, 2016). 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo discutir a relação entre o uso dos 

AA e o ganho de peso nos pacientes durante o tratamento. 

 

2 MÉTODO 

 

Conduziu-se uma busca na literatura nas bases de dados Pubmed e Bireme, 

abrangendo estudos publicados nos últimos 10 anos, no período de 2008 a 2018, nas línguas 

portuguesa e inglesa. Utilizaram-se os termos ‘antipsicóticos atípicos’ e ‘obesidade’. Foram 

incluídos no estudo, ensaios clínicos randomizados e metanálises de ensaios clínicos que 

avaliaram a relação entre o uso de antipsicóticos atípicos com desordens metabólicas tais 

como a obesidade. Estudos pertinentes encontrados na lista de referências dos estudos por 

busca manual, bem como revisões de atualização foram incluídos na revisão. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Psicopatia 

 

A psicopatia pode ser compreendida como um estado mental patológico, sendo um 

construto psicológico dimensional construído ao longo de décadas de pesquisas clínicas e 

empíricas. Embora ainda existam dificuldades e limitações no que se refere à sua definição, a 

psicopatia atualmente pode ser avaliada por meio de instrumentos psicométricos. O uso de 

tais instrumentos tem expandido a rede nomológica do construto, correlacionando-o a outras 

variáveis e aprofundando o conhecimento científico sobre o assunto (GOMES & ALMEIDA, 

2010) e (HAUCK et al., 2009). 

É caracterizada por desvios, principalmente, de caráter, que desencadeiam 

comportamentos antissociais. Esses desvios tendem a se estruturar logo desde a infância. 

Assim, na maioria dos casos, alguns dos seus sintomas podem ser perceptíveis nesta fase ou 

até na adolescência, através de comportamentos agressivos que, durante estes períodos, são 

designados de transtornos de conduta. A psicopatia é uma desordem que tende a se tornar-se 

crônica e causar prejuízos na vida do próprio indivíduo e de quem com ele convive e, até 

mesmo, na sociedade (HAUCK et al., 2009). 
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A psicose é um sintoma de doença mental caracterizada por um senso distorcido ou até 

mesmo inexistente da realidade. Os transtornos psicóticos comuns abrangem os transtornos de 

humor, como depressão maior e mania, podendo apresentar características psicóticas, psicose 

induzida por substâncias, demência com aspectos psicóticas, delirium com características 

psicóticas, transtorno psicótico breve, transtorno delirante, transtorno esquizoafetivo e 

esquizofrenia (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

Em geral, as síndromes psicóticas são caracterizadas por sintomas típicos, tais como 

alucinações e delírios, pensamento desorganizado e comportamento bizarro, como fala e risos 

imotivados. São recorrentes sintomas paranoides, como ideias delirantes e alucinações 

auditivas (DALGALARRONDO, 2008). 

Ainda, conforme Dalgalarrondo (2008), os autores de orientação psicodinâmica 

enfatizam a perda de contato com a realidade como dimensão central da psicose. Nessa 

perspectiva o paciente passaria a viver fora da realidade, sem ser regido pelo princípio de 

realidade. 

Os transtornos psicóticos incluem sintomas positivos como fala desorganizada, 

alucinações, ilusões e comportamento agitado. O paciente esquizofrênico também pode 

apresentar sintomas negativos, como apatia, avolição, alogia. São recorrentes déficits 

cognitivos, sobretudo déficits de memória operacional, velocidade de processamento e 

cognição social (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

A esquizofrenia é a mais comum forma de psicose, com base em sua frequência e 

importância clínica. Apresenta prevalência mundial de aproximadamente 1%, todavia, os 

pacientes com esquizofrenia apresentam características que se estendem além daquelas 

encontradas em outras doenças psicóticas (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

Pacientes esquizofrênicos têm em geral uma esperança de vida 20% menor que a 

população geral, com prejuízo de cerca de 25 anos de vida. O risco relativo para a mortalidade 

por causas naturais, especialmente doenças cardiovasculares, infecciosas e endócrina é 2,41 

vezes maior que um indivíduo não portador da desordem (PATO et al., 2017). 

No Brasil, a esquizofrenia é o transtorno mental responsável pelo maior número de 

internações no Sistema Único de Saúde (SUS). Esta patologia agrupa um conjunto de diversas 

psicoses de etiologia genética e bioquímica. Uma das hipóteses que suportam O tratamento 

farmacológico da esquizofrenia é justificado principalmente pela hipótese da hiperfunção 

dopaminérgica presente nos pacientes (BRASIL, 2015). 
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De acordo com Moreira e colaboradores (2010), os antipsicóticos são fármacos 

indicados para a terapêutica das psicoses, os quais modificaram acentuadamente o modo de 

tratamento das doenças mentais graves, possibilitando assim uma mudança radical de 

tratamento institucional para manejo predominantemente ambulatorial. 

Existem hoje no mercado duas grandes classes de antipsicóticos: os típicos e os 

atípicos. Nos dois casos, o mecanismo de ação tem relação direta com o bloqueio de 

receptores D2 de dopamina (DA). Os avanços no tratamento surgiram a partir da exploração 

de mecanismos alternativos para psicose e da experiência com agentes antipsicóticos atípicos, 

tal como a clozapina (GOODMAN & GILMAN, 2012) e (FERREIRA & TORRES, 2016). 

 

3.2 Antipsicóticos 

 

A hipótese de DA da psicose origina-se da descoberta de que a clorpromazina e a 

reserpina apresentavam propriedades antipsicóticas terapêuticas na esquizofrenia ao diminuir 

o processo de neurotransmissão dopaminérgica (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

Os fármacos antipsicóticos têm representado um importante componente terapêutico 

em diversas condições psicóticas, podendo ser classificados em antipsicóticos de primeira 

geração ou típicos (AT) e de segunda geração ou atípicos (AA) (SCHIMITZ et al., 2015). 

A principal diferença existente entre as duas classificações reside no mecanismo de 

ação, visto que, os AT atuam em grande parte no bloqueio de receptores dopaminérgicos (D2) 

reduzindo assim, os sintomas positivos, à medida que os AA, bloqueiam os receptores 

serotoninérgicos 5-HT2A (GOODMAN & GILMAN, 2012) e (SCHIMITZ et al., 2015). 

As drogas antipsicóticas disponíveis no Brasil seguem abaixo, no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Classes de Antipsicóticos 

Classe Substância Nome Comercial 

Antipsicóticos Típicos - Baixa Potência 

Clorpromazina Amplictil ® 

Levomepromazina Neozine ® 

Periciazina Neuleptil ® 

Tioridazina Melleril ® 

Antipsicóticos Típicos - Alta Potência Haloperidol 
Haldol ® 

Haldol decanoato 
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Flufenazina Flufenan ® 

Pimozida Orap ® 

Trifluoperazina Stelazine ® 

Sulpirida Dogmatil ® 

Pipotiazina Piportil L4 ® 

Zuclopentixol Clopixol ® 

Penfluridol Semap ®  

Antipsicóticos Atípicos 

Risperidona 
Risperdal ® 

Risperdal-Consta ® 

Olanzapina 

Zyprexa ® 

Zyprexa-Zydis® 

Zyprexa IM ® 

Quetiapina 
Seroquel ® 

Seroquel XRO ® 

Ziprasidona 
Geodon ® 

Geodon IM ® 

Aripiprazol Abilify ® 

Amissulprida Socian ® 

Clozapina Leponex ® 

Paliperidona 
Invega ® 

Invega Sustenna ® 

Asenapina Saphris ® 

Fonte: Adaptado de (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

 

3.2.1 Antipsicóticos Típicos 

 

O uso clínico dos AT teve incício a partir da descoberta da clorpromazina, uma 

fenotiazina inicialmente empregada como tranquilizante, sendo assim, considerada o primeiro 

antipsicótico. Posteriormente, foram sintetizadas as fenotiazinas alifáticas, piperazínicas, 

piperidínicas. Também foram desenvolvidos outros fármacos, como as butirofenonas e os 

tioxantenos (SCHIMITZ et al., 2015). 

As fenotiazinas com ação antipsicótica são agentes bloqueadores centrais da DA e 
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exercem esta ação, em maior ou menor grau, em todas as quatro grandes vias dopaminérgicas 

cerebrais. Possuem estrutura tricíclica na qual dois anéis de benzeno estão ligados a um átomo 

de enxofre e outro de nitrogênio.  Seus efeitos extrapiramidais são vinculados à via nigro-

estriatal, e efeitos antipsicóticos e eventuais efeitos adversos cognitivos ao bloqueio 

mesolímbico e mesocortical (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

 

3.2.2 Antipsicóticos Atípicos 

 

À primeira vista, os AA mostraram-se superiores aos AT visto que, controlam os 

sintomas esquizofrênicos com menor incidência de sintomas extrapiramidais, o que tende a 

favorecer a adesão do paciente ao tratamento (RUMMEL-KLUGE et al., 2012). 

Com o surgimento da clozapina, observou-se que este fármaco apresentou eficácia no 

controle dos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia, com menor capacidade em 

induzir efeitos extrapiramidais, sendo o protótipo para os AT (SCHIMITZ et al., 2015). 

Existem diferenças entre os antipsicóticos atípicos importantes em termos do perfil 

dos efeitos colaterais, e esses efeitos adversos ocorrem apenas em alguns pacientes. A 

situação real é que eles ainda não estão bem identificados os grupos de risco para desenvolver 

cada um dos esses efeitos adversos (LEUCHT et al., 2013). 

A clozapina foi testada pela primeira vez na década de 1960, na Europa. Observou-se 

que produzia agranulocitose em taxa muito mais elevada (de 1% a 2%) do que aquela 

observada nos antipsicóticos-padrão, o que levou à sua retirada do mercado. Em 1988 

retornou a ser comercializada, contudo, sua principal indicação passou a ser o tratamento à 

esquizofrenia refratária a outros antipsicóticos (OLIVEIRA et al., 2015). 

Pesquisas indicam que estes fármacos não apresentam afinidade apenas pelos 

receptores D2, mas sim, alta afinidade por receptores serotoninérgicos, noradrenérgicos, 

histaminérgicos e colinérgicos, onde atuam como antagonistas (COHEN et al., 2016) (PARK 

et al., 2018). 

O Ministério da Saúde, por meio do Protocolo Clínico e Terapêutico para 

Esquizofrenia de 2013 propõe que todos os antipsicóticos, com exceção da clozapina, podem 

ser utilizados no tratamento sem ordem preferencial, aos pacientes esquizofrênicos que se 

enquadrem nos critérios de inclusão (BRASIL, 2013). 

Os tratamentos devem seguir a monoterapia, de acordo com o perfil de segurança e a 
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tolerabilidade de cada indivíduo. Em caso do uso de qualquer uma dessas drogas por pelo 

menos seis semanas sem melhora de pelo menos 30% na escala de Avaliação Psiquiátrica 

Breve (BPRS 142-144), deverá ser realizada uma nova tentativa com algum outro 

antipsicótico. Caso ocorra avanço clínico, deve-se manter a prescrição do antipsicótico em 

monoterapia. Se houver falha terapêutica, é indicado confirmar a adesão do paciente e 

somente caso permaneça o insucesso, deve-se associar outro antipsicótico (BRASIL, 2013). 

 

3.3 Ganho de peso e distúrbios metabólicos 

 

A obesidade é atualmente um grande problema de saúde pública mundial, sendo 

reconhecida como doença oficialmente desde o ano de 1985.Tal condição patológica pode ser 

entendida como acúmulo excessivo de gordura quando comparada com valores preconizados 

para determinada estatura, gênero e idade. Assim sendo, representa uma doença complexa, de 

etiologia multifacetada, com sua própria fisiopatologia, comorbidades e capacidades 

desabilitantes (PRADO et al., 2009). 

 Conforme a Sociedade Brasileira de Obesidade (SBD) (2016), a síndrome metabólica 

(SM) surge como um importante e crescente problema de saúde pública global, e está 

relacionada a diversos fatores, tais como o estilo de vida, urbanização, aumento da obesidade, 

estresse e sedentarismo.  

Essa síndrome caracteriza-se por um conjunto de fatores de risco para diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) e doenças cardiovasculares, tendo como componentes centrais a 

obesidade abdominal, resistência à insulina, dislipidemia e hipertensão (FREITAS et al., 

2016). 

A desregulação metabólica que se manifesta inicialmente como ganho de peso pode 

resultar rapidamente em obesidade, com dislipidemia concomitante e tolerância à glicose que 

pode evoluir para DM2 (REYNOLDS & KIRK, 2010). 

Em comparação com a população em geral, os pacientes com esquizofrenia são duas vezes 

mais propensos a sofrer de alterações metabólicas. Conforme Sicras-Mainar e colaboradores 

(2015), a prevalência flutua entre 11% e 69% dependendo da metodologia utilizada e da 

amostra do estudo. Pesquisas recentes estimam valores próximos de 32,5% (MITCHELL et 

al., 2013). 

No Brasil ainda não existem estudos representativos da prevalência da SM em 

pacientes com esquizofrenia, mas sabe-se que ela pode contribuir para a redução considerável 



 
 

 

30 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

da expectativa de vida destes pacientes (ELKIS et al., 2008). 

 

3.3.1 Potencial de ganho de peso por antipsicóticos atípicos 

 Conforme Goodman e Gilman (2012), o ganho de peso tem sido o efeito adverso 

gerador de maior consternação entre pacientes e médicos, sobrepondo até mesmo a síndrome 

piramidal. O mecanismo pelo qual os antipsicóticos induzem o ganho de peso é complexo e 

multideterminado, todavia, o estímulo do apetite recebe maior destaque, visto que 

medicamentos com antagonismo significativo de H1 induzem a estimulação do apetite através 

de efeitos em locais hipotalâmicos. Além disso, ainda existem poucas evidências que 

assegurem que a diminuição da atividade provocada pela sedação seja o principal contribuinte 

para o ganho de peso (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

 

Tabela 1 - Potencial de ganho de peso de medicamentos 

Potencial Droga 

Baixo aripiprazol, asenapina, ziprasidona 

Neutro amisulprida, haloperidol, lurasidona 

Significativo clorpromazina, clozapina, olanzapina 

Elevado quetiapina, risperidona, paliperidona, tiridazina 

Fonte: Adaptado de (DE HERT et al., 2011). 

 

Notadamente, a clorpromazina e os AA olanzapina e clozapina são considerados pela 

literatura como os agentes de maior risco, mas o ganho de peso é observado com quase todas 

as drogas antipsicóticas (GOODMAN & GILMAN, 2012). 

A olanzapina, clozapina, quetiapina e AT de baixa potência estimulam o apetite e a 

preferência por alimentos doces ou gordurosos, o que supõe uma ação direta sobre sistemas 

metabólicos e centros nervosos ligados ao controle da saciedade e do peso (BARTOLI et al., 

2015).  

Conforme Amato (2016), as estimativas para ganho de peso em até dez semanas de 

tratamento foram: ziprasidona 0,04 kg; risperidona 2,10 kg; olanzapina 4,15 kg; e clozapina 

4,45 kg.  

Para a clozapina e a olanzapina, os ganhos de peso maciços de 50 kg ou mais podem 

ser evidenciados e os ganhos de peso anuais de 13 kg em média são relatados. Os AT 

haloperidol e flufenazina, e os AA asenapina, ziprasidona e aripiprazol, estão associados ao 

ganho de peso médio anual inferior a 2 kg em pacientes com esquizofrenia (GOODMAN & 



 
 

 

31 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

GILMAN, 2012). 

Neurônios presentes em diferentes núcleos hipotalâmicos sintetizam substâncias 

orexígenas, que elevam o apetite, e anorexígenas, que reduzem a sensação de fome (AMATO, 

2016). 

Efeitos ligados à modulação da sinalização hormonal da fome são apontados como 

fundamentais para o ganho de peso com AA. Alguns marcadores de inflamação, como TNFα, 

IL1, IL6, IL β e leptina, tem concentrações elevadas em pacientes obesos, enquanto a IL10 e a 

adiponectina, que são substâncias anti-inflamatórias, em geral apresentam-se mais baixas 

(SINGH et al., 2015).  

As concentrações de leptina sérica são responsáveis pela transmissão de informações 

referentes à energia acumulada no tecido adiposo ao hipotálamo. Se o acúmulo for alto ocorre 

diminuição do apetite e aumento do dispêndio energético, como forma de controle. Em obesos 

estes mecanismos estão comprometidos, visto que, ainda que tenham elevadas concentrações 

de leptina, ocorre resistência aos seus efeitos (MARTINS et al., 2012). 

A entrada da leptina no SNC acontece através de um sistema de transporte saturável, 

uma vez que os índices dessa substância estão aumentados nos obesos, e pode ser uma das 

chaves para a compreensão da resistência leptínica (SINGH et al., 2015). 

Os neurônios produtores de neuropeptídeo Y (NPY), um peptídeo orexígeno, 

projetam-se para outras áreas cerebrais que contêm receptores de leptina. Assim sendo, as 

concentrações de leptina são influenciadas pelo NPY. A redução de leptina e insulina aumenta 

a expressão de NPY no núcleo arqueado, promovendo aumento da tendência à ingestão 

alimentar, lipogênese e redução do consumo energético (LEITE & BRANDÃO-NETO, 

2009). 

Em comparação, pacientes quando virgens de tratamento, não tem aumento de 

adipocinas, enquanto aqueles em uso de AA possuem aumento destes sinalizadores, o que 

levou à hipótese de que o ganho de peso observado com o uso de AA pode ter relação com as 

vias da inflamação e a aspectos genéticos (PRADO et al., 2009). 

É discutido que, pacientes mais jovens e ainda não tratados com AA são mais 

suscetíveis ao ganho de peso com qualquer agente antipsicótico, incluindo aqueles 

considerados neutros quanto ao peso. Tal fato leva a crer que o bloqueio de DA pode 

desempenhar um papel aditivo no ganho de peso (SINGH et al., 2015). 

Entende-se que o antagonismo de 5-HT2C possa estar relacionado na promoção de 
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ganho de peso para os medicamentos que possuem alta afinidade por receptores H1, como a 

clozapina e a olanzapina. Todavia, aparentemente não tem efeito na ausência de bloqueio 

significativo de H1, como observado com a ziprasidona, que é neutro para elevação do peso e 

possui afinidade elevada por 5-HT2C (GOODMAN & GILMAN, 2012).  

É necessário ressaltar que outros fatores como diferenças de estilo de vida, 

alimentação e prática de exercícios físicos também influenciam no ganho de peso. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

É evidente que o uso de fármacos AA tem sido fundamental no tratamento de doenças 

psicóticas crônicas. Todavia, observa-se o aumento de peso como um dos principais efeitos 

adversos. Sugere-se que a capacidade de interação dos AA com receptores histaminérgicos H1 

seja responsável pelo aumento de peso, cujo mecanismo de ação não está bem elucidado, até o 

momento. Teorias que associam os efeitos dos antipsicótico com as vias das adipocinas 

também tem tornando cada vez mais comuns na literatura. Desta forma, destaca-se a 

importância de estudos mais aprofundados acerca de tais possibilidades, para o 

desenvolvimento de novas opções para o tratamento. 
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ARTRITE IDIOÁTICA JUVENIL: UM ESTUDO DE CASO NA CIDADE 
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Daniele Moreira Alves1 

 

 

Resumo: O presente estudo é uma análise dos dados levantados durante a realização de 

Hidroterapia como Tratamento Fisioterapêutico na Artrite Idiopática Juvenil: Estudo de Caso 

na Cidade de João Pinheiro – MG. O objetivo é analisar os efeitos da Hidroterapia como 

Tratamento Fisioterapêutico e, consequentemente, contribuir com a literatura da Atrite 

Idiopática Juvenil. Tomou-se como objeto de estudo uma paciente portadora de AIJ do tipo 

pauciarticular, idade cinco anos, submetida à avaliação inicial, por meio de uma ficha de 

avaliação fisioterapêutica a qual foi aplicada a responsável, contendo método qualitativos 

(dados pessoais, dados médicos, inspeção, avaliação pulmonar, dados vitais, palpação, 

avaliação da marcha e capacidade visual e auditiva, escala de E.V.A) e por método 

quantitativos incluindo gôniometria, perimetria e fonte iconográficas. Posteriormente aplicada 

à paciente a Escala Analógica Visual (E.V.A), para avaliação da dor. Procedeu-se o 

levantamento de dados por meio de entrevista oral à mãe e semi-estruturada à médica, 

responsável pela paciente e observações durante o tratamento hidrocinesioterápico realizado. 

Por meio de abordagens qualitativas, tornou-se possível entender os resultados que foram 

descritos e analisados. Considerou-se que o tratamento proposto após a análise dos dados 

obtidos, proporciona melhoras significativas de flexibilidade, postura, ADM e alongamento 

muscular, as quais poderiam ser maiores através da manutenção do tratamento realizado em 

intervalos menos. Sendo assim, sugere-se a realização de novas pesquisas, utilizando de forma 

específica o Método de Bad Ragaz, a fim de revalidar a utilização da mesma como técnica 

fisioterapêutica em pacientes com Artrite Idiopática Juvenil. 

 

Palavras Chave: Artrite Idiopática Juvenil. Hidroterapia. Tratamento Fisioterapêutico. 

Método Bad Ragaz. 

 

 

Summary: This study is na analysis of data collected during the course of hydrotherapy and 

physical therapy in Juvenile Idiopathic Arthritis: A Case Study in the City of João Pinheiro – 

MG. Aiming to analyse the effects of hydrotherapy and physical therapy, and therefore 

contribute of th literature of JIA. Taken as na object of study patient with pauciarticular JIA 

type, age five years, subject to the initial assessment, through a physical therapy evaluation 

form which was applied to the oficial, containing qualitativa methods (personal data, medical 

data, inspection, pulmonar assessment, vital signs, palpation, assessment of gait and eyesight 

and hearing, VAS scale) and quantitative methods including goniometry, girth and 
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photogrammetry. Still being applied to patient visual analog scale (VAS) for pain assessment. 

Undertook the survey data through the oral interview the mother and semi-structured patient 

and physician responsible for the observations performed during therapy equatic therapy. 

Through qualitative approaches becomes possible to understand the results and these are 

described and analyzed. It is considered that the proposed treatment after the data analysis, 

provides significant improvements in flexibility, posture, ROM adn muscle stretching, which 

could be higher by maintaining the treatment carried out at shorter intervals. As suggested to 

conduct further research, specifically usin the method of Bad Ragaz, in order to validate its 

use as a physiotherapy technique in patients with JIA. 

 

Keywords: Juvenile Idiopathic Arthritis. Hydrotherapy. Physical Therapy. Bad Ragaz 

Method. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A fisioterapia está fundamenta na assistência e serviços prestados de forma direta ou 

indireta realizados pelo fisioterapeuta, buscando examinar, combater e prevenir deficiências e 

limitações funcionais, que possam desenvolver incapacidades para realização de Atividades 

de Vida Diárias (AVD’s), juntamente com orientações e pesquisas científicas. 

 A presente pesquisa visou analisar a “Hidroterapia como Tratamento Fisioterapêutico 

na Artrite Idiopática Juvenil: Estudo de Caso na Cidade de João Pinheiro – MG” situada no 

Noroeste de Minas, segundo Senso IBGE (2010) a cidade é composta por 45.260 habitantes. 

Possui área de 10.711.570 Km² segundo o documento de “Áreas dos Municípios Mineiros”, 

elaborado pelo Instituto de Geociência Aplicadas – IGA, datado de 1995 (João Pinheiro [on 

line], 2011). 

 A escolha pelo universo de pesquisa se deu após o convívio em meio familiar com um 

caso de AIJ. Desde então, a busca por conhecimentos teóricos e científicos tornou-se 

constante. Após ter realizado várias pesquisas em livros, artigos buscados em revistas e sites 

especializados como Scielo sobre a definição, diagnóstico e prognóstico da doença, nos quais 

foram observados que o tratamento envolvido se baseia em uma equipe multiprofissional, 

pois, além do tratamento medicamentoso são necessárias intervenções Fisioterapêuticas, 

Terapia Ocupacional e Psicóloga. 

 Segundo Deliberato (2002, p. 3), o tratamento fisioterapêutico “atua desenvolvendo 

ações de prevenção. Avaliação, tratamento e reabilitação, usando nessas ações programas de 

orientações e promoção a saúde, além de agentes físicos como o movimento, a água, o calor, 

o frio e a eletricidade. Com base na reflexão do autor, esses agentes físicos tornaram-se 

motivo das incessantes buscas pelo tratamento ideal por meio da fisioterapia, tendo em vista 
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ampliação de técnicas que envolvem o corpo e a patologia como um todo. 

  A partir desses acontecimentos e após ter adquirido conhecimento teórico e prático, 

foi resultado a idealização desta pesquisa e consequentemente reforçada a percepção quanto à 

utilização da hidroterapia como tratamento fisioterapêutico, em pacientes com Artrite 

Idiopática Juvenil através do estudo de caso, sendo observada no decorrer da pesquisa a 

importância da hidroterapia e principalmente a falta de informações disponíveis sobre o 

assunto. 

 Tendo como base para pesquisa as seguintes observações: Qual critério deve ser 

utilizado para diagnosticar a Artrite Idiopática Juvenil? Quais benefícios a Hidroterapia pode 

proporcionar ao paciente portador da Artrite Idiopática Juvenil? O que deve ser levado em 

consideração quanto à indicação do tratamento fisioterapêutico? 

 Durante a elaboração do projeto acreditava-se que o tratamento fisioterapêutico, 

inserido precocemente junto a outros métodos escolhidos como o tratamento medicamentoso, 

previne até mesmo reabilita os pacientes portadores de AIJ, proporcionado maior ganho de 

ADM, aumento da força muscular e consequentemente melhor a realização das AVD’s. No 

entanto, ao longo da pesquisa, pois, que o tratamento hidroterapêutico inserido junto a outros 

métodos escolhidos como o tratamento medicamentoso, proporciona maior ganho de ADM, 

aumento da força muscular e consequentemente melhor realização das AVD’s em pacientes 

portadores de AIJ. 

 O objetivo desta pesquisa está voltado a analisar os efeitos da Hidroterapia como 

Tratamento Fisioterapêutico e consequentemente contribuir com a literatura da Artrite 

Idiopática Juvenil. 

 A pesquisa trata-se de um estudo de caso, de corte transversal, caráter qualitativa, 

analítico. Foram utilizados métodos quantitativos para complementação do estudo, 

evidenciando um melhor acompanhamento da evolução quanto ao tratamento, partindo do 

tipo de pesquisa exploratória. 

 O objeto de estudo da pesquisa constitui-se de uma paciente portadora de Artrite 

Idiopática Juvenil do tipo pauciarticular, com encaminhamento médico para tratamento 

fisioterapêutico. 

 A pesquisa de campo foi realizada mediante aprovação da responsável legal pela 

menor em estudo, após conhecer e entender os objetivos, tratamento e procedimentos 

metodológicos do caso. Assim como foi assinado um termo de autorização Uso de imagens e 
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depoimentos em concordância com esses estudos. 

 A paciente foi submetida a avaliação inicial, conforme uma ficha de avaliação 

fisioterapêutica que também foi preenchida pela responsável. Métodos qualitativos foram 

utilizados como dados pessoais, dados médicos, inspeção, avaliação pulmonar, dados vitais, 

palpação, avaliação da marcha e capacidade (visual e auditiva). Já por métodos quantitativos, 

foram incluídas goniometria, perimetria e fonte iconográfica. 

 Afim de desenvolver a pesquisa e obter os objetivos propostos, foi utilizada a coleta de 

dados de acordo com a ficha de avaliação fisioterapêutica. Foi gravada uma entrevista de 

cunho informal, direcionada a responsável. De acordo com Gil (2009, p. 111), é o “tipo de 

entrevista menos estruturada possível e só se distingue da simples conversação por que tem 

como objetivo básico a coleta de dados”. A entrevista foi previamente estabelecida, gravada e 

transcrita mediante autorização, considerando as observações registradas em diário de campo 

utilizando em todas as ações. 

 A pesquisa apresentada ocorreu em cinco momentos. Realização da entrevista gravada 

com a mãe e responsável legal pela paciente. Preenchimento da ficha de avaliação 

fisioterapêutica juntamente com avaliação antropométrica, gôniometria e iconografia em 

momento inicial do tratamento. Execução do tratamento hidroterapêutico. Aplicação de 

questionário semiestruturado a médica reumatologista responsável pelo encaminhamento ao 

tratamento fisioterapêutico e realização de uma avaliação final. 

 Para realização dos cálculos e medição dos principais ângulos em graus, foi utilizado o 

programa Coral Draw X-4, versão 14.0.567, 2008. Corel – Coporation para comprovação dos 

resultados obtidos.  

 A paciente foi atendida no turno vespertino, nas quintas e sextas feiras, salvo feriados, 

durante 20 sessões. Cada sessão teve duração de, aproximadamente, 45 minutos. Os registros 

do tratamento pré-determinado foram realizados por meio de técnicas fisioterápicas. Durante 

todo o protocolo da pesquisa a paciente manteve o tratamento medicamentoso conforme a 

orientação médica.  

 

1.1 – Doenças autoimunes e a complexidade imunológica. 

 

 No entanto, Skare (1999, p. 3) define a imunologia como sendo “um ramo da biologia 

que se dedica ao estudo das reações de defesa que conferem existência aos elementos 
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patogênicos”. Priorizando o estudo das ações e reações geradas em um organismo e 

posteriormente, o desenvolvimento do sistema imunológico através de atrações entre as 

células combinadas que formam uma célula específica, após serem conectadas, podendo, 

assim, realizar sua função. Combatendo os antígenos ou invasores.  

 Concordou-se com as ideias de Guyton et al (1988, p. 328) que define o sistema 

imunológico como “a capacidade do corpo de se proteger contra agentes estranhos 

específicos, tais como determinadas bactérias, vírus, toxinas ou células de tecidos estranhos”, 

demonstrando a ação auto protetora desenvolvida no organismo com função de combater 

elementos inespecíficos.  

 Quando ocorre “o não-reconhecimento de antígenos próprios, é denominado 

“tolerância imunológica” e distúrbios, nesse processo, podem ocasionar situações de 

autoimunidade” conforme o estudo realizado por Andrade (2001, p. 30). Após análise do 

autor, entende-se que autoimunidade é resultado da perda da auto tolerância.  

 
A forma de um antígeno que pode agir: a) diretamente – provocando reação 

autoimune da membrana sinovial em indivíduos adrede sensibilizados ou 

geneticamente predispostos; b) indiretamente – pela modificação dos 

componentes celulares ou dos produtos da secreção celular da membrana 

sinovial. 

 

 Conforme afirmação do autor em relação as consequências podem-se reafirmar esta 

ação como sendo o desenvolvimento de uma doença autoimune ou até mesmo auto agressora.  

 Conclui-se que as doenças autoimunes apresentam etiopatogenia desconhecida, devido 

os multifatores desencadeantes da perda de auto tolerância no organismo. 

 

1.2 – História e definição da Artrite Reumatóide com Ostentação a Artrite Idiopática 

Juvenil. 

 

 Segundo Laurindo et al (2000, p. 13), a Artrite Reumatóide é definida como sendo 

uma “doença sistêmica caracterizada pelas manifestações articulares, as quais são 

frequentemente precedidas por fadiga, mialgia, febre, emagrecimento”. Visto que a ação e 

reação do organismo serão de acordo com o tipo de Artrite e seu comprometimento, 

considerando também a existência imunológica de cada paciente.  

 Seu início ocorre, habitualmente, entre os 20 e 60 anos de idade, acometendo ambos 

os sexos, com maior incidência no sexo feminino.  
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 Para Hall (2001, p. 227), a incidência da Artrite Idiopática Juvenil diz que “uma em 

cada cinco mil crianças desenvolvem a Artrite Crônica e uma em mil desenvolve inflamação 

significativa nas articulações após um episódio de doença viral”. No entanto, ainda existem 

muitos que desconhecem a patologia, sendo a mesma considerada de ocorrência rara, 

dificultando o diagnóstico precoce. Carvalho e Xavier (2001, p. 371) afirmam que “a Artrite 

Reumatóide é uma doença sistêmica do tecido conjuntivo cujas alterações predominantes 

ocorrem ao nível das estruturas articulares, periarticulares e tendinosas”, ou seja, como uma 

doença que pode afetar tanto o sistema cardiovascular, como também articulações e estruturas 

que compõe a mesma, por exemplo, os tecidos e espaços articulares, sendo estes 

comprometimentos mais frequentes.  

 Já a definição de Artrite Reumatóide Juvenil foi estabelecida pelo Colégio Americano 

de Reumatologia (ACR), no final da década de 1960.  

 Por fim, em 1993 foi estabelecido o Comitê Pediátrico Permanente da Liga 

Internacional de Associações de Reumatologia (ILAR), propondo novos critérios para 

renomear todo o grupo. Esses critérios estabelecidos “em 1995 e revistos em 1997, propõe a 

expressão Artrite Idiopática Juvenil para todo grupo, reconhecendo-se a origem ainda não 

determinada dessas doenças e se evitando termos como “crônica” e “reumatoide”, ambíguos e 

não específicos”. De acordo com observação de Damasceno e Santos (op. CIT, p. 564, 2001).  

 A AIJ é definida por Kiss e Pereira (p. 77, 2000) como “um grupo heterogêneo de 

alterações no tecido conectivo, de etiologia desconhecida, caracterizadas pela presença de 

sinovite crônica”. O autor reafirma o desconhecimento das possíveis causas da doença, pois 

estudos relatam apenas fatores que podem vir a favorecer seu desenvolvimento, 

consequentemente, as constantes inflamações de longa duração e possíveis alterações ou 

deformidades dos tecidos conectivos.  

 Completando as considerações anteriores, para Damasceno e Santos (2001, p. 563) a 

AIJ é definida ainda como sendo “uma doença que ocorre em crianças abaixo dos 16 anos e se 

manifesta principalmente por artrite que persiste por no mínimo de seis semanas, tendo sido 

afastadas outras doenças que levam ao acometimento articular. ” Assim, pode afetar uma ou 

mais articulações. Já as manifestações sistêmicas são consideradas de incidência rara quando 

ao tipo poliarticular e pauciarticular, a qual, nesse tipo específico, tende a desenvolver a 

uveíte.  

 Kiss e Pereira (2000, p. 79) relacionam sua etiologia com o sistema autoimune com o 
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qual se origina devido aos “distúrbios da regulação imune que ocorrem na AIJ e são 

traduzidos pela presença de hipergamaglobulinemia, anticorpos anti nucleares, fator 

reumatoide e imunocomplexos entre outros”. Devido estarem alterados de forma significativa 

pode vir a desencadear distúrbio no sistema autoimune.  

 Percebe-se, então, que nem sempre o processo imunopatológico será considerado de 

origem autoimune, pois, também podem “apresentar efeitos colaterais de uma resposta imune 

apropriada a um agente externo” de acordo com Andrade (2001, p. 31). Observou-se seu 

desenvolvimento por ocorrência de trauma direto, estresse emocional e físico, predisposição 

genética ou até mesmo por contato com agentes infecciosos.  

 Uma observação importante foi feita por Skare (1999, p. 287) ao enfatizar que “a 

Artrite Reumatoide Juvenil não deve ser considerada de forma alguma uma Artrite 

Reumatoide do adulto, a qual esteja incidindo em uma faixa etária mais jovem. ” Entendendo-

se que seus elementos etiológicos são diferentes e apenas uma pequena quantidade de 

pacientes pediátricos tem um comportamento clínico e laboratorial que lembre a AR dos 

adultos, tendo em vista que no início da FR é mais rara em adultos, sendo esse tipo mais 

simétrico e afetando grandes articulações.  

 Shepherd (1995, p. 311-312) coloca ainda, a principal diferença entre a Artrite Juvenil 

Crônica e Artrite Reumatoide do adulto ocorrem devido a frequência das alterações 

“secundárias do crescimento, pela frequente falta de dor e rigidez na presença de 

comportamento funcional, pela rapidez com que se instalam as contraturas das partes moles e 

pelo comprometimento da visão”. Visto que, a AIJ pauciarticular tende a desenvolver quadro 

de uveíte, principalmente em crianças do sexo feminino com idade inicial da doença abaixo 

dos 5 anos e, principalmente, alterações do crescimento devido ao comprometimento dos 

núcleos epifisários. 

 Por fim, Skare (op. Cit, p. 285,1999) conclui que a diferença entre AR dos adultos e a 

das crianças, através do “aforismo de que na criança febre reumática lambe as juntas e morde 

o coração e, no adulto, lambe o coração e morde as juntas...”. Isso afirma a frequência das 

cardites ocorrida em crianças, caracterizando este tipo como uma doença migratória e 

instável.  

 Quanto ao quadro clínico, seu curso ocorre de forma variada, alguns permanecem por 

um longo período com a ausência de crises inflamatórias. No entanto, outros levam a 

importantes deformidades do aparelho locomotor.  
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 Entretanto, para Shepherd (1995, p. 312), “a primeira manifestação é o edema 

periarticular acompanhado por sinais mínimos de reação sinovial ou de derrame articular”. 

Desse modo, ocorre em articulações específicas para cada tipo de artrite e, consequentemente, 

maior volume articular o qual desencadeará edema periarticular e diminuição do 

espessamento da membrana sinovial. 

 Existem ainda três formas de início da AIJ, cuja classificação será caracterizada de 

acordo com o comportamento da doença em fase inicial. Seus subtipos são poliarticular, 

oligoarticular (ou pauciarticular) e sistêmica, os quais possuem manifestações e prognósticos 

específicos em cada tipo. 

 A AIJ Poliarticular é caracterizada quando, inicialmente, “afeta mais de cinco 

articulações. Envolvendo grandes articulação, como joelhos, punhos, cotovelos e tornozelos, e 

também pequenas articulações das mãos” Skare (1999, p. 288). Tendo como consequência o 

desenvolvimento das alterações consideradas por posturas de defesa, dificuldades na marcha e 

irritabilidade. 

 Quando a AIJ Oligoarticular (ou pauciarticular) é a artrite que afeta quatro ou menos 

articulações, acometendo preferencialmente joelhos, tornozelos e punhos. De acordo com 

Skare (op. Cit, p. 287, 1999), “não existem manifestações sistêmicas, exceto a uveíte crônica 

não granulomatosa”, e outros possíveis danos ao sistema renal devido ao tratamento 

medicamentoso e não pela artrite em si. 

 Murahovschi (op. Cit, p. 649, 1982) completa que o tipo pauciarticular compromete 

“de cinco ou menos juntas, caracteristicamente as grandes juntas, distribuição assimétrica”. 

Assim, afeta preferencialmente joelhos e quadris de maneira irregular e desigual. 

 Contradizendo a colocação feita por Shepherd (2002, p. 312) que a define como o tipo 

que afeta “quatro ou menos articulações geralmente simétricas. A articulação mais 

frequentemente afetada é o joelho, seguido pelo tornozelo e pelo cotovelo”. A contradição 

exposta quanto a sua distribuição faz com que ocorra a concordância com a colocação de 

Murahovischi. Levando em conta que há relatos que nem sempre as articulações são afetadas 

de maneira ordenada, podendo afetar apenas um lado do corpo com relação ao tipo de 

articulação acometida. 

 A AIJ de forma Sistemica também conhecida como a doença de Still é considerada a 

mais grave. “Caracteriza-se pela presença de sinais sistêmicos exuberantes e artrite” Kiss et al 

(2000, p. 80). Apresenta febre alta durante todo o dia ou com picos alternados, podendo a 
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criança permanecer ativa durante o período considerado como febre ausente. 

 Quanto ao comprometimento do perfil nutricional Souza et al (1999) conclui em seus 

estudos que “houve um comprometimento pondo-estatural e o de reserva de musculatura 

esquelética, que não puderam ser associados, com significado estatisticom ao uso de 

corticosteroides ou à má ingestão protéico-calórica”. Sendo importante o acompanhamento 

com avaliação nutricional periódica especializada, visto que, os tipos sistêmicos e 

poliarticular mostram alterações significativas quando ao crescimento pondo-estatural, o qual 

ao ser comparado com o tipo pauciarticular, se apresenta diminuído ou ausente facilitando o 

diagnóstico de cada tipo. 

 Por fim, Machado & Ruperto (2005) em seus estudos caracteriza a AIJ como ausente a 

partir de “seis meses contínuos de doença inativa são necessários para se considerar um 

paciente em estado de remissão com medicação e doze meses contínuos de doença inativa e 

sem medicação”. Sendo está uma doença caracterizada por período de inatividade ou ausência 

de inflamação sem diagnóstico comprovado de cura durante o tratamento. 

 

1.3 – Preâmbulo do Tratamento Fisioterapêutico Introduzido o Método de Hidroterapia 

 

 A fisioterapia de acordo com Lopes (2009, p. 98) é a: 

 
Ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos 

funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados 

por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. Fundamenta 

suas ações em mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados pelos 

estudos da biologia, das ciências morfológicas, das ciências fisiológicas, das 

patologias, da bioquímica, da biofísica, da biomecânica, do movimento 

humano, da sinergia funcional, e da cinésio-patologia de órgãos e sistemas 

do corpo humano, além das disciplinas comportamentais e sócias. 
 

 Diante da fala do autor entende-se a importância das técnicas fisioterápicas, visto que 

a mesma engloba todo o conjunto de alterações patológicas, tendo como prática método 

próprios que atuam na prevenção, manutenção e reabilitação do indivíduo. 

 O tratamento da AIJ tem como objetivo paralisar as manifestações clínicas e atuar de 

forma preventiva contra possíveis deformidades, possibilitando que o paciente possa realizar 

suas AVD’s o mais próximo dos padrões da normalidade. 

 Os métodos fisioterapêuticos variam de acordo com a dor e o processo inflamatório, 

priorizando durante fase aguda o repouso devido a intolerância a dor e possíveis aplicações de 
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frio ou calor, juntamente com orientações quanto à realização de AVD’s. 

 A cinesioterapia está indicada “nos casos que existe rigidez e deformidades 

articulares” Murahovisch (1982, p. 648), facilitando a mobilização durante a realização das 

atividades do cotidiano, obtendo melhor amplitude de movimento, condicionamento físico, 

fortalecimento e capacidade funcional. 

 O estudo feito por Kulkamp et al (2009), mostra ser “fundamental no tratamento da 

doença a inclusão da prática regular de exercícios físicos na rotina da vida diária do paciente”, 

ajudando quando a independência e qualidade de vida do mesmo. 

 Ou técnica fisioterapêutica que traz respostas positivas é a hidroterapia, qual irá 

priorizar exercícios e técnicas específicas para cada paciente. 

 

1.3.1 – Hidroterapia e Seus Fundamentos 

 

 A hidroterapia surgiu há vários anos como sendo uma modalidade para se conseguir 

reabilitar. Tinsley (2000, p. 250) relata que o aprimoramento quanto à “fisiologia da 

hidroterapia e novas técnicas utilizando os padrões de movimentos adaptados à água e 

exercícios aquáticos mais específicos estão assegurando a aceitação crescente da hidroterapia 

como um meio de reabilitação”, facilitando a realização de um tratamento mais específico e 

consequentemente a obtenção de uma reabilitação total de cada paciente. 

 A hidroterapia de acordo com Lloyd (2001, p. 88) “são amplamente usados tratamento 

de pacientes com AR, embora existam poucas avaliações objetivas sobre suas prioridades 

terapêuticas”. Tendo em vista, ser um método apropriado para patologia em estudo devido 

promover a redução de sobrecarga articular, analgesia e relaxamento muscular. 

 Confirmando o estudo realizado por Santoni et al (2007, p. 107) o qual diz “que a 

hidroterapia possibilitou melhora na capacidade funcional (flexibilidade, ADM, edema, dor) e 

qualidade de vida de um portador de Artrite Reumatoide Juvenil. ” Observa-se então a 

reciprocidade entre os dois estudos expostos, tendo em vista que um resultado 

consequentemente levará ao outro, por exemplo, o relaxamento muscular facilitará a acessão 

de flexibilidade. 

 Tinsley (2000, p. 250) coloca as vantagens de se utilizar a hidroterapia como técnica 

de tratamento das doenças reumáticas sendo semelhantes para todas as outras doenças, no 

entanto, “são de valor particular o calor da água, que diminui a dor e o espasmo muscular, ela 
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flutuabilidade, que alivia o estresse nas articulações, especialmente aquelas envolvidas na 

sustentação do peso.” 

 A partir da colocação do autor entendem-se melhor os ganhos obtidos durante o 

tratamento como a ausência de dor, promoção quanto ao relaxamento e alívio do espasmo 

muscular, manutenção e ganho de ADM e melhora durante as habilidades funcionais. 

 Afirmando o estudo feito por Seixedo & Mestre (2008) que compara os efeitos de dois 

métodos de intervenções fisioterapêuticas para alivio da dor e aumento de amplitude articular, 

tendo o G1 realizado os exercícios em ambiente aquático e o G2 em meio terrestre concluindo 

que “o G1 e o G2 obtiveram melhoras significativas nos resultados da dor e quanto à 

amplitude articular somente o G1 obteve melhoras. ” Tendo em vista que a promoção de 

relaxamento e espasmo muscular fornece a realização dos exercícios contra resistência, 

aumentando a amplitude de movimento. 

 Já os efeitos fisiológicos e terapêuticos proporcionados pela água são colocados pelos 

autores Biasoli & Machado sendo: 

 
Resultantes dos exercícios executado e variam de acordo com a temperaturas 

da água, a pressão hidrotática, a duração do tratamento e a intensidade dos 

exercícios. Muitos efeitos terapêuticos benéficos obtidos com a imersão na 

água aquecida como relaxamento, a analgesia, a redução do impacto e da 

agressão sobre as articulações. 

 

 A partir das considerações expostas, observa-se o quanto a hidroterapia torna-se 

abrangente considerando seus benefícios, tendo em vista que, estes são características 

evolutivas fundamentais para o tratamento dos pacientes reumatológicos. 

 

1.3.1.1 Método Bad Ragaz na Hidroterapia 

 

 O método Anéis de Bad Ragaz teve início aproximadamento em 1960 na cidade de 

Bad Ragaz na Suíça. Seu modo de aplicação foi sofrendo alterações a partir dos 

conhecimentos fisiológicos atuais para cada época, até que, Egger e McMillan atingiram 

considerações satisfatórias para se integrar os movimentos diagonais tridimensionais, 

nomeando o Método de Bad Ragaz com Anéis. 

 De acordo com Roque (2009) o Método Bad Ragaz “é uma técnica de tratamento feita 

exclusivamente na horizontal. São utilizadas as propriedades da água para se criar um 

programa de resistência para execução de padrões”. Podendo ser observado a partir da 
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colocação do autor a estabilização obtida com a utilização dos flutuadores e o grau de 

resistência adaptando através das particularidades da água. 

 Tendo ainda como objetivos principais de acordo com Roque (2009) “reduzir a dor, 

complacência dos tecidos moles, reduzir os tônus muscular, promoção do relaxamento 

diferenciando o exercício na água do exercício na terra”. Promovendo fortalecimento 

muscular, melhora na coordenação motora, estabilidade de tronco, ganho de ADM, 

relaxamento, redução do processo álgico, alongamento de tronco e consequentemente maior 

facilidade para realização das AVD’s. 

 Confirmando o estudo feito por Féliz et al (2007, p. 349) ao considerar que o método 

de anéis de Bad Ragaz “possibilitou ao paciente de ARJ melhora na flexibilidade, de postura, 

de qualidade de vida e da amplitude de movimento sendo, dessa forma, um recurso de grande 

valia para o tratamento de pacientes”. Entende-se que os resultados obtidos neste estudo 

comprovam os efeitos citados anteriormente, priorizando ainda a variedade de intensidade, 

carga e resistência adaptáveis a cada patologia. 

 

3.1 Casuística e Métodos 

 

 Para Yin apud Gil (2006, p. 73) o estudo de caso é um “estudo emírico que investida 

um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias formas de 

evidência”. Possibilitando a realização de explorações detalhadas, descrevendo a situação 

pregressa e atual do indivíduo e consequentemente explicar as variantes causais de tal 

fenômeno. 

 Já o corte do tipo transversal Richardson (1999, p. 148) relata que este estudo 

“informará a situação existente no momento da coleta de dados. Pode ocorrer que um estudo 

posterior descubra relações diferentes”. Tendo em vista que a atual pesquisa se refere a estudo 

de caso baseada no tratamento de um indivíduo, o qual pode apresentar resultados específicos 

de acordo com seu organismo.  

 O método qualitativo escolhido pelo investigador para dar segmento ao projeto de 

pesquisa justifica-se por seu um meio adequado de se entender a natureza de um fenômeno 

social. 

 Richardson (1999, p. 80) refere-se ao método qualitativo como sendo aqueles que 
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podem:  

 

Descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por 

grupos sociais, contribuir no processo de mudança de um determinado grupo 

e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 

particularidades de comportamento dos indivíduos. 

 

 Sendo ressaltado o importante papel de analisar as particularidades das situações 

encontradas no decorrer da pesquisa, e consequentemente do indivíduo. 

 A pesquisa exploratória de acordo com Gil (2006, p. 43) é uma pesquisa que 

“habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não 

padronizadas e estudos de caso”. Proporcionando uma ideia geral aproximativa relacionada a 

um determinado fenômeno, tendo em vista a dificuldade em se formular uma hipótese precisa 

sobre determinado tema ou fenômeno. 

 O estudo foi realizado mediante aprovação da responsável legal pela menos A.L.M.E 

do sexo feminino, com idade de 6 anos, após conhecer e entender os objetivos, tratamento e 

procedimentos metodológicos da pesquisa, assinando, após concordância um Termo de 

Autorização de uso de imagens e Depoimentos (Anexo C) e portando encaminhamento 

médico para Tratamento Fisioterapêutico, com diagnóstico de Artrite Idiopática Juvenil.  

 Sendo a paciente submetida à avaliação inicial, por meio de uma ficha de avaliação 

fisioterapêutica o qual foi aplicada a responsável, contendo métodos qualitativos como dados 

pessoais, dados médicos, inspeção, avaliação pulmonar, dados vitais, palpação, avaliação de 

marcha e capacidade (visual e auditiva). E através de método quantitativos incluindo 

gôniometria, perimetria e fotogrametria. 

 Para realização dos cálculos e medição dos principais ângulos em graus, foi utilizado o 

programa COREL DRAW X – 4, Versão 14.0.567 2008. Corel – Corporation, para 

comprovação dos resultados obtidos. 

 Para Richardson (p. 70, 1999) o método de quantitativo caracteriza-se: 

 

Pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, 

desde a mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais 

complexas, como coeficiente de correlação, análise de regressão etc. 
 

 Afirmando os métodos quantitativos escolhidos pelo investigador, tendo em vista, a 

capacidade de se quantificar através de gôniometria, perimetria e fotogrametria, dando 
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confiabilidade aos resultados da pesquisa. 

 A pesquisa foi realizada na academia Vida +. Ativa, localizada na cidade de João 

Pinheiro, na Rua Geraldo Rios, nª 196 no Bairro Centro, durante o mês de agosto a outubro de 

2011. Estando está adaptada para realização do tratamento proposto com temperatura da água 

entre 28 a 32º C. 

 A paciente foi atendida no turno vespertino, nas quintas e sextas feiras salvo feriados, 

durante 20 sessões. Cada sessão teve duração de 45 minutos sendo realizado os registros do 

tratamento pré-determinado através de técnicas hidroterapêuticas. Durante todo o protocolo 

do tratamento o paciente manteve o tratamento medicamentoso conforme orientação médica. 

 

4.6 Fotogametria 

 

 De acordo com o autor Baraúna e Ricieri a fotogrametria “expressa à aplicação da 

fotografia à métrica. Desenvolveu-se através da aplicação de princípios fotogramétricos às 

imagens fotográficas obtidas de movimentos corporais”. Aplicando-se métodos reflexivos de 

análise angular das imagens proporcionando maior credibilidade aos resultados, permitindo ao 

fisioterapeuta a execução de uma pesquisa quantitativa conforme o exposto nas imagens 

abaixo. 

 

IMAGEM 1 – Avaliação realizada por fotogrametria para medição dos ângulos em graus de 

vista lateral direita 
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IMAGEM 1 – Vista lateral direita de flexão de quadril com joelho estendido. Fonte: Arquivo 

iconográfico da pesquisadora realizada em outubro e novembro de 2011. 

 

 A primeira imagem mostra através de ilustrações os resultados das mensurações 

realizadas pré e pós-tratamento, considerando o ângulo que parte do osso frontal ao chão, 

observa-se ganho de 2,49 cm em ADM de quadril, ganho de 2,48 cm das 

metacarpofalangianas distais até o chão, no ponto de sacrococcígena até o osso parietal foram 

ganhos de 12º em flexão de quadril comprovando o alongamento muscular de tronco e pôr 

fim a angulação do cóccix ao calcâneo obteve-se ganho de 9º quanto a flexão de quadril com 

o joelho estendido, considerando o alongamento de isquiotibiais adquirido pós-treinamento de 

acordo com a imagem anterior.  

 

IMAGEM 2-  Avaliação realizada por fotogrametria para medição dos ângulos em graus 

vista posterior. 

 

IMAGEM 2 – Imagem ilustrativa das linhas usadas como mensuração dos ângulos partindo 

da região lombossacra a parte medial de calcâneo em vista posterior. Fonte: arquivo 

iconográfico da pesquisadora realizada em outubro e novembro de 2011. 

 

 Observa-se a partir da ilustração da Imagem 2, que a obtenção do ganho de 6º quanto à 

angulação que parte da região lombossacral até a parte medial de calcâneo, tendo em vista a 

obtenção do alongamento de adutores. Deve-se considerar ainda que as referências de 

distância entre os calcâneos mediais bilateral não fossem conclusivas para o registro de 
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ganhos, pois, os espaços de membros inferiores não corroboram para a exatidão dos 

resultados.  

 

IMAGEM 3 – Avaliação realizada por fotogrametria para medição dos ângulos em graus de 

vista lateral esquerda 

 

IMAGEM 3 - Vista lateral esquerda de flexão de quadril com joelho estendido. Fonte: 

Arquivo iconográfico da pesquisadora realizada em outubro e novembro de 2011. 

 

 A imagem referida tem como objetivo ilustrar os ganhos em graus e centímetros 

referido a angulação partindo de uma visão lateral da flexão de quadril com joelho estendido. 

O ângulo com partida do osso frontal até o chão obteve-se ganho igual a 2.01 cm de distância, 

considerando assim ganho de ADM em quadril, ganho de 2.86 cm com relação ao ponto de 

referência partido das metacarpofalangeanas distais ao chão, do ponto de sacrococcígena até o 

osso parietal foram ganhos de 11º em flexão de quadril comprovando o alongamento 

muscular de tronco e pôr fim a angulação de cóccix ao calcâneo obteve-se ganho de 4º quando 

à flexão de quadril com joelho estendido, considerando o alongamento de isquiotibiais 

adquirido pós-tratamento, o posicionamento mais latero-lateral da imagem realizada antes do 

tratamento. 
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IMAGEM 4 – Avaliação realizada por fotogrametria para medição dos ângulos em graus de 

vista anterior. 

 

IMAGEM 4 – Imagem ilustrativa das linhas usadas como mensuração dos ângulos da cicatriz 

umbilical a região do mediopé, vista anterior. Fonte: Arquivo iconográfico da pesquisadora 

realizada em outubro e novembro de 2011. 

 

 O ângulo que parte do ponto da cicatriz umbilical com segmento a região do mediopé 

apresenta ganho de 1º tendo em visa o alongamento obtido em tronco e distanciamento entre 

os membros inferiores na região medial, 0.22 cm do ângulo em região distal da perna e por 

fim 0.2 do mediopé, sendo estes devido aos resultados obtidos e adutores. Observa-se ainda 

melhora no quadro postural em hemicorpo esquerdo. 

 De acordo com os relatos da responsável legal pela paciente (V. M. B, EO ao final do 

tratamento hidroterápico foi-se observado: 

 

Muitas mudanças porque ela reclamava muita dor é, na coluna (gestos 

localizando a região referida), aqui nessa região do pescoço. Com a 

hidroterapia, a partir de que começo né a hidro, ela não reclamo mais, sabe, 

essas dores, na, na nuca aqui, (mostrando em gestos o local da dor), na região 

da coluna, os movimentos dela tão bem melhores, sabe de manhã ela levanta 

bem mais animada (fala com entusiasmo), e até o joelhim porque tava bem 

limitado o movimento do joelho, e esses duas ela mesma veio me mostra o 

joelhim (risos), eu achei bonitinho ela mostrar o joelhim torcendo sabe, assim 

de um lado pro outro, e assim, o movimento bem melhor sabe, bem melhor, 

ela tá bem melhor, bem mais animada. 
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 Após refletir a colocação da responsável V. M. B. R, observa-se a relação existente 

entre a teoria aplicada e a prática vivenciada por cada paciente, as quais estão correlacionadas 

e comprovadas nesta pesquisa, podendo vir a sofrer alterações diante de novos métodos, 

duração do tratamento e principalmente de acordo com a resistência de cada paciente. 

 Considerando ainda a colocação da médica sobre a questão das alterações pós-

tratamento observada quando ao quadro clínico, osteo-articular e processo álgico, a mesma 

relata que: “Sim, houve melhora e não houve até o momento desenvolvimento de sequelas”. 

Comprovando a indicação benéfica da hidroterapia como tratamento fisioterapêutico em 

pacientes com Artrite Idiopática Juvenil. 

 

Considerações finais 

 

Ao ser levantado questões patológicas de etiopatogenia desconhecida, torna comum o 

surgimento de um aglomerado de dúvidas questionada por toda a sociedade. Assim ao 

término deste estudo com caráter qualiquantitativo considera-se que o mesmo apresentou 

êxito quanto ao tratamento proposto após a realização de análise dos dados obtidos, tendo 

proporcionado melhoras significativas de flexibilidade, postura, ADM e alongamento 

muscular.  

 Ressalta-se ainda que o objetivo desta pesquisa em analisar os efeitos da hidroterapia 

como tratamento fisioterapêutico e consequentemente contribuir com a literatura da Artrite 

Idiopática Juvenil. 

 Considerou-se que o tratamento proposto após a análise dos dados obtidos proporciona 

melhoras significativas de flexibilidade, postura, ADM e alongamento muscular, os quais 

poderiam ser maiores através da manutenção do tratamento realizado em intervalos menores. 

 Não se tem pretensões de concluir esta pesquisa, visto sua relevância social volta-se a 

contribuir para difusão dos conceitos e técnicas hidroterápicas a todas as camadas da 

população, tendo em vista que, durante a realização da coleta de dados foi observado ausência 

de conhecimento sobre tais métodos, e a ausência de hidroterapia na cidade onde foi realizada 

a pesquisa. 

 Ressaltando a relevância acadêmica que prioriza a importância em expandir os 

métodos utilizados juntamente com os resultados e dados coletados, despertando o 

aprimoramento do conhecimento teórico, e consequentemente incentivando a realização de 
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novos estudos comparativos idealizados por novos pesquisadores que se voltem ao assunto. 

 Portanto a pesquisa torna-se feito diário na prática fisioterápica, sendo necessário o 

aprimoramento do conhecimento teórico e prático de maneira continua possibilitando 

atendimento de qualidade e humanizado, visto a necessidade em se manter atualizado para 

decidir o melhor método de tratamento individual a cada paciente. 

 Sugere-se que novas pesquisas sejam idealizadas, demonstrando de forma específica o 

Método de Bad Ragaz, a fim de revalidar a utilização do mesmo como técnica fisioterapêutica 

em pacientes com Artrite Idiopática Juvenil. Ressaltando ainda uma nova Escala Visual 

Analógica para avaliação da dor, devido à dificuldade de compreensão da criança, impedindo 

que a escala se torne totalmente e eficaz. Tendo em vista que a mesma não se faz entendível 

de maneira eficaz aplicadas as crianças. 
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ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA SAÚDE MENTAL: uma 

necessidade tangível, abrangente e contemporânea 

 

 

Eliana da C. M. Vinha1 

Rodrigo Martins Vinha2 

 

 

Resumo: Este estudo tem por objetivo investigar as possibilidades de atuação do 

fisioterapeuta nos programas de saúde mental. A metodologia utilizada foi a revisão 

bibliográfica fundamentada em artigos publicados em qualquer temporalidade, uma vez que a 

temática é pouco divulgada, e também por meio de livros relacionados ao tema.  Os artigos 

foram selecionados em bases de dados, livros e revistas específicas relativo ao tema. Os 

descritores utilizados foram: fisioterapia, saúde mental e atividade física. Foram itens 

inclusivos artigos com título e resumo com o tema saúde mental, atividade física e fisioterapia 

na língua portuguesa do Brasil sem considerar a temporalidade. Os resultados de pesquisas 

sobre os benefícios da atividade física para os indivíduos com transtornos mentais mostraram 

que há melhora significativa em relação à autoestima, imagem corporal, força muscular, 

desempenho cardiovascular e respiratório. Os Conselhos de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional – CREFITO’s da região 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14 e 16 não fizeram nenhuma 

abordagem sobre a inserção do fisioterapeuta na saúde mental, já os CREFITO’s 3, 7, 15 

instituíram sobre câmaras técnicas. Os CREFITO’s 1, 4, 5, 10, 13 promovem ações a fim de 

divulgar a atuação do fisioterapeuta na saúde mental e reivindicam a inserção do 

fisioterapeuta nos programas de saúde pública. Apesar de haver uma lacuna na atuação do 

fisioterapeuta ao se tratar da saúde mental faz-se crucial mais pesquisa sobre a temática 

seguido do debate sobre a inserção deste profissional nos serviços de saúde mental. 

 

Palavras chave: Fisioterapia. Saúde Mental.  Atividade Física. Bem-estar. 

 

 

Abstract: This study is to investigate the physiotherapist's possibilities of acting in mental 

health programs. The methodology used was the bibliographical review based on articles 

published in any temporality, since the theme is little publicized, and also through books 

related to the theme. The articles were selected in specific databases, books and journals 

related to the topic. The descriptors used were: physiotherapy, mental health and physical 

activity. Inclusive articles were articles with title and abstract with the subject mental health, 

physical activity and physiotherapy in the portuguese language of Brazil without considering 

the temporality. Research findings on the benefits of physical activity for individuals with 

mental disorders have shown that there is significant improvement in relation to self-esteem, 

body image, muscle strength, cardiovascular and respiratory performance. The Physiotherapy 

and Occupational Therapy Councils (CREFITO's) in the region 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14 and 16 
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did not make any approach on the insertion of the physiotherapist in mental health, since 

CREFITO's 3, 7, 15 instituted technical chambers. The CREFITO's 1, 4, 5, 10, 13 promote 

actions in order to divulge the physiotherapist's performance in mental health and claim the 

insertion of the physiotherapist in the public health programs. Although there is a gap in the 

work of the physiotherapist when dealing with mental health, more research on the theme 

followed by the debate about the insertion of this professional in mental health services is 

important. 

 

Key word: Physiotherapy. Mental Health.Physical Activity. Wellness. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 A saúde mental no Brasil é preocupante desde tempos remotos e a sociedade ainda é 

intolerante e preconceituosa com as pessoas que possui algum tipo de transtorno mental, o que 

caracteriza a sua exclusão social. Por outro lado, há a tentativa de inclusão destes indivíduos 

por meio do atendimento no Centro de Atenção Biopsicossocial – CAPS onde uma equipe 

multidisciplinar realiza atendimentos priorizando o bem-estar físico, emocional e social dos 

usuários deste programa de atenção à saúde. 

Barbosa e Silva (2013) relatam que esta preocupação com a saúde mental no Brasil 

data dos primeiros séculos após o Descobrimento do Brasil. A intolerância com as pessoas 

que possui distúrbios mentais nos ambientes dito sociais sempre existiu, e parece que adotar a 

medida em excluí-las da sociedade é a medida considerada correta. A abordagem aos 

pacientes psiquiátricos que necessitam de intervenção deve ser aplicada por meio da 

promoção da saúde. 

Para Mannrich (2014) as ações de saúde ao paciente psiquiátrico devem objetivar a 

recuperação e inclusão social, mantendo sua capacidade funcional e a independência para 

realização de suas atividades da vida diária – AVD’s. Estas ações também compreendem a 

sua promoção que devem estar relacionadas com o diagnóstico e o tratamento precoce, de 

preferência, a fim de evitar a limitação e ainda promover a reabilitação. Percebe-se que a 

abordagem ao paciente com transtornos mentais deve ser estabelecida com base no 

diagnóstico médico e as limitações impostas pelos sinais e sintomas da patologia de forma 

multidisciplinar.  

A fisioterapia como modelo interdisciplinar e como ciência em constante evolução 

está inserida em todas as áreas da saúde, entre elas a saúde mental, embora pouco ou quase 

nada atuando nestes serviços. Já a medicina atua amplamente na saúde mental por meio da 

psiquiatria seja ela clínica ou em atendimento especializado, entre eles o CAPS. Por conviver 
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com profissionais que atuam nesta área da saúde percebe-se que há necessidade da inserção 

do fisioterapeuta no atendimento ao paciente com transtorno mental. 

Para melhor direcionamento deste estudo questionou-se: O que diz as políticas 

públicas sobre a saúde mental? O fisioterapeuta está inserido no atendimento à saúde mental? 

O que as autarquias que regem a fisioterapia estabelecem sobre a atuação do fisioterapeuta na 

saúde mental? Quais as contribuições que o fisioterapeuta pode trazer para o paciente que 

participa dos programas de reabilitação mental? Quais são os efeitos do exercício físico para 

paciente com transtorno mental? 

As políticas públicas sobre a saúde mental estabelecem que a atuação de uma equipe 

multidisciplinar seja fator primordial para que os indivíduos com transtornos mentais sejam 

ressocializados e tenham atendimento de qualidade realizado por profissionais atuantes na 

área da saúde. Entre os profissionais que compõem a equipe técnica do CAPS está o 

fisioterapeuta que é indicado pelas autarquias federal e estadual que regem a Fisioterapia 

estabelecendo que este profissional esteja apto para atuar na saúde mental devido sua 

formação generalista. O fisioterapeuta pode contribuir para os pacientes planejando e 

executando atividades físicas que envolva a melhora da psicomotricidade e a reabilitação 

física caso seja necessário.  

Esta pesquisa tem como objetivo investigar as possibilidades de atuação do 

fisioterapeuta nos programas de saúde mental além de compreender as políticas públicas 

sobre a saúde mental; analisar como as autarquias que regem a fisioterapia estabelecem sobre 

a atuação do fisioterapeuta na saúde mental; descrever as contribuições que o fisioterapeuta 

pode trazer para o paciente que participa dos programas de reabilitação mental e relatar os 

efeitos do exercício físico para o paciente com transtorno mental. 

 

METODOLOGIA  

 

  Esta pesquisa tem cunho de revisão bibliográfica fundamentada em artigos publicados 

em qualquer temporalidade, uma vez que a temática é pouco divulgada.  

Os artigos foram selecionados em bases de dados, livros e revistas específicas relativo 

ao tema. Os descritores utilizados foram: fisioterapia, saúde mental, atividade física, bem-

estar físico e mental. 

Foram itens inclusivos artigos com título e resumo com o tema saúde mental, atividade 

física e fisioterapia na língua portuguesa do Brasil sem considerar a temporalidade.  
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Segundo Santos (2005, p. 172) a pesquisa bibliográfica possibilita ao pesquisador 

buscar informações em um amplo universo de documentos já elaborados uma vez que a 

“pesquisa é o instrumento de ação para que os conhecimentos possam ser úteis à 

coletividade”, ou seja, há sempre uma contribuição do pesquisador independente da 

temporalidade, cada um a seu modo pesquisou, analisou, observou e justificou os seus 

estudos. 

Por outro lado, Demo (1982, p. 10) relata que “a ciência é também uma forma de 

pensar a realidade, de elaborá-la em categorias mentais”. Dessa forma a pesquisa bibliográfica 

é importante forma de promover a reflexão sobre uma realidade, no caso dos transtornos 

mentais, que não está somente na mente do pesquisador, ela é real e pode acometer qualquer 

ser humano independente da religião, credo ou posição social. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O corpo humano e os transtornos mentais 

 

Para Souza et al (2008) as doenças psiquiátricas no Brasil são tratadas como um 

problema da saúde pública, uma vez que, leva o indivíduo com transtornos mentais a 

incorporar uma relação social de exclusão e de sofrimento. Sob este olhar, as intervenções na 

saúde mental se dão embasadas nos cuidados biopsicossociais por envolver os fatores 

biológicos, psicológicos e sociais inerentes ao ser humano. 

O corpo humano é o melhor indicativo das expressões de todos os sentimentos. É por 

meio dele que as relações de afetividade, alegria, tristeza, dor, angústia e medo são 

manifestados. Neste sentido, o corpo é um instrumento de trabalho na identidade da percepção 

biopsicossocial relacionadas às doenças psiquiátricas. 

Pauli e Campos (2016) definem os transtornos mentais como um processo de 

deterioração da função mental, comprometimento cognitivo, social e motor. Estes transtornos 

representam quatro das dez principais causas de incapacitação do indivíduo, relacionado 

também a um custo gigantesco de sofrimento humano e prejuízos econômicos.  O 

comprometimento cognitivo, presente nestes transtornos apresentam também limitações 

físicas alterando a estrutura corporal e dificultando a execução dos movimentos devido às 

tensões e rigidez muscular, alteração no padrão respiratório e na expressão corporal.  
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Moraleide e Nunes (2013) citam a Lei n°: 101216/2001 que versa sobre o direito da 

pessoa com transtorno mental um tratamento humanizado para beneficiar sua saúde a fim de 

que se recupere integralmente para sua inserção social. Neste contexto, as equipes 

multiprofissionais de saúde são fundamentais para analisar suas necessidades e estimular as 

capacidades individuais de cada usuário do programa que envolve o CAPs. Considerando 

todas as necessidades do usuário em saúde mental, principalmente dentro da funcionalidade 

humana, a fisioterapia é uma aliada por entender o indivíduo nos aspectos físicos, cognitivos e 

sociais além de ter uma visão ampla sobre os problemas de saúde pública. 

De acordo com Barbosa e Silva (2013) a Organização Mundial da Saúde – OMS 

utiliza a Classificação Estatística Internacional de Doenças – CID (CID-10 décima revisão) 

como um sistema de classificação estatística com a finalidade de realizar uma análise 

epidemiológica e de organização de serviços de saúde. No CID-10 as patologias são divididas 

em 10 grupos de acordo com do sistema nervoso, os transtornos mentais e comportamentais 

são abordados no capítulo V.  

Aliado ao CID-10 há o Manual Estatístico e Diagnóstico de Doenças Mentais, o DSM 

(DSM-V quinta edição) onde estabelece uma classificação mais detalhada das doenças 

mentais.  

Não é objetivo desta pesquisa relatar todos os transtornos relatados no CID-10, porém 

vale ressaltar que a esquizofrenia e a depressão são as principais patologias descritas como 

problemas de saúde pública com atendimento nos CAPS. 

Souza et al (2008) dizem que a esquizofrenia é um dos principais problemas de saúde 

pública e exige investimento do sistema de saúde e causa sofrimento para o doente e 

familiares. A esquizofrenia é um transtorno de longa duração no qual o indivíduo experimenta 

períodos de crises e remissões que resultam causando danos e perdas nas funções corporais e 

nas habilidades de relacionamentos sociais. A abordagem terapêutica na esquizofrenia tem 

passado por mudanças significativas, uma delas é a atuação de uma equipe multiprofissional, 

favorecendo uma visão diferenciada do comprometimento do indivíduo.  

Os transtornos depressivos segundo o DSM-V (2014, p. 155) diz que as características 

mais comuns são o “humor triste, vazio ou irritável acompanhado de alterações somáticas e 

cognitivas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo”. As 

alterações cognitivas levam o indivíduo ao isolamento prejudicando as atividades somáticas, 

entre elas a diminuição da força muscular e da coordenação motora. 
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A reforma psiquiátrica no Brasil e as Políticas de saúde pública  

 

Conforme Moraleide e Nunes (2013) a assistência em saúde mental no Brasil tem-se 

mostrado precursor possibilitando mudanças significativas a partir do movimento da Reforma 

Psiquiátrica. É fundamental que haja debates para gerir políticas públicas acerca do 

tratamento, reabilitação e reinserção dos indivíduos com transtorno mental, sociedade e 

profissionais da saúde a trabalharem em um modelo de atenção à saúde como um todo onde 

as dificuldades e as necessidades de cada um estejam alinhadas com a reintegração social. 

A reforma psiquiátrica no Brasil deu-se pela necessidade de substituir o modelo 

hospitalar para internação aos pacientes considerados psiquiátricos com difícil ou nenhuma 

interação social ou que representava um risco para a sociedade. Esta reforma foi precípua ao 

entender que todo indivíduo deve ser ressocializado. Iniciou-se então o debate a fim de 

melhorar a assistência em saúde mental pelo serviço público. 

Brasil (2002) descreve que o primeiro CAPS foi criado em 1986, perpetuando por todo 

país como modelo assistencial à saúde mental. A Portaria nº336/02 de 19 de fevereiro de 2002 

regulamenta este serviço e o divide em: a) CAPS I (atende um território de até 70.000 

habitantes); b) CAPS II (atende até 200.000 habitantes); c) CAPS III (atende mais de 200.000 

habitantes e funciona 24 horas); CAPS ad (destinando ao tratamento de álcool e droga) e; d) 

CAPSi (atendimento infantil). O CAPS oferece atendimento ambulatorial diário a pessoas que 

sofrem de transtornos mentais severos e persistentes por meio da reabilitação psicossocial 

envolvendo uma equipe técnica multidisciplinar. 

Neste sentido o CAPS trabalha com o enfoque interdisciplinar, visando a promoção e 

restauração da saúde do indivíduo com transtorno mental e a fisioterapia é uma aliada para 

melhorar o bem-estar físico, emocional e social destes indivíduos. 

Brasil (2008) diz que a inserção do fisioterapeuta nos serviços de atenção à saúde 

pública é regida por portarias, decretos e leis. A portaria n° 154, de 24 de janeiro de 2008 Cria 

os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF. Brasil (2011) baliza a portaria n° 3.088, de 

23 de dezembro de 2011 que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme Brasil (2011). 

Para Pauli e Campos (2016) a equipe técnica que compõe os serviços de saúde mental 
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deve ser composta por vários profissionais, atuando de modo integrado e utilizando as 

especificidades do saber de cada área. Os diferentes profissionais técnicos, de nível superior 

ao nível médio, devem priorizar as atividades ofertadas pelo CAPS de acordo com as 

exigências legais. Dentre os profissionais que integram essa equipe, destacam os 

fisioterapeutas. 

A equipe multidisciplinar que atua no CAPS, segundo Brasil (2002) deve constar, no 

mínimo com médico psiquiatra ou médico com formação em saúde mental, enfermeiro, 

psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário 

ao projeto terapêutico, técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico 

educacional e artesão. 

Nesta formação o que modifica, de acordo com os tipos de CAPS é a quantidade de 

profissionais. O fisioterapeuta ainda não faz parte desta equipe, porém onde é citado “[...] 

outro profissional necessário ao projeto terapêutico”, entende-se que este profissional é 

indicado por sua formação holística iniciado na graduação do curso de Fisioterapia. 

 

A Fisioterapia e a saúde mental 

 

De acordo o COFFITO – Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional na 

Resolução nº 80/87 a Fisioterapia é tida como uma ciência aplicada, cujo objetivo de estudo é 

o movimento humano em todas as suas formas de expressão e potencialidades, tanto nas 

alterações patológicas quanto nas repercussões psíquicas e orgânicas. A Fisioterapia tem a 

finalidade de preservar, manter, desenvolver ou reabilitar a disfunção de um órgão ou sistema 

garantindo sua integridade.  

Segundo Mannrich (2014) a relação entre as áreas do conhecimento é cada vez mais 

comum devido os resultados adquiridos nas experiências multidisciplinares. Assim, a atuação 

da Fisioterapia relacionada aos recursos e técnicas fisioterapêuticas é importante por ser da 

formação do fisioterapeuta associar o corpo e a mente ao estabelecer seus objetivos e 

condutas de tratamento.  

Para Moraleide e Nunes (2013) a Fisioterapia apresenta-se como promotora de 

qualidade de vida e mostra-se imprescindível na atuação primária, secundária e se houver 

necessidade a atenção terciária à saúde. O propósito final é a contribuição da fisioterapia para 

reinserção do indivíduo com transtornos mentais à sociedade. 
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Silva, Pedrão e Miasso (2012) corroboram dizendo que a fisioterapia dispõe de 

inúmeras possibilidades terapêuticas capazes de aprimorar a funcionalidade motora, 

auxiliando a reestruturação dos aspectos físicos e psíquicos do indivíduo, promovendo, assim, 

seu processo de reabilitação.  

Já Pauli e Campos (2016) descrevem que a fisioterapia na saúde mental deve ser 

voltada para a educação, prevenção, promoção e reabilitação assistencial de forma individual 

e coletiva para os usuários. 

Apesar da literatura sobre a Fisioterapia nos transtornos mentais ser escassa há 

pesquisas que afirmam que a fisioterapia tem muito a contribuir nestes transtornos entre eles 

Silva, Pedrão e Miasso (2012) relatam que o atendimento fisioterapêutico aos pacientes com 

estes transtornos pode ser utilizado à terapia bioenergética, alongamento e relaxamento 

muscular além das oficinas terapêuticas corporais. Mannrich (2014) sugere a 

eletrotermofototerapia, cinesioterapia geral e respiratória, mobilizações articulares e 

segmentares e orientações gerais sobre a saúde física, proporcionando com isso um aumento 

na independência e qualidade de vida do paciente, modulando e melhorando seu autocontrole 

e otimizando o tratamento clínico do transtorno psiquiátrico. 

Pulcinelli e Barros (2010) propõem programas que combinam exercícios aeróbicos e 

exercícios de força muscular, realizados em sessões de 15 a 30 minutos, preferencialmente, de 

três a cinco vezes por semana. Inicialmente a execução dos exercícios deve ser de baixa 

intensidade, aumentando-os progressivamente até o nível moderado, utilizando-se exercícios 

que motive o indivíduo a incorporar a prática regular da atividade física na sua rotina diária. 

Para melhorar o sistema cardiovascular e respiratório é indicado exercício aeróbio de 

moderado a intenso (60 a 85% da frequência cardíaca máxima) realizado por cerca de 20-60 

minutos, três ou mais vezes por semana pode resultar em significativos benefícios 

psicológico. Em relação aos exercícios anaeróbicos, utilizar a sobrecarga entre os 60-85% da 

força máxima, com 6-16 repetições e que ocorram pelo menos três vezes por semana durante 

pelo menos oito semanas. O tipo e a quantidade de exercícios físicos voltados à promoção da 

saúde mental devem ser individualizados e supervisionados abrangendo exercícios aeróbicos 

e de força muscular.  

Para Silva e Barbosa (2013) os transtornos mentais estão entre as dez condições que 

mais incapacitam fisicamente os indivíduos, por isso sugerem que a capacitação do 

fisioterapeuta na saúde mental, cabendo às universidades ainda na Graduação, proporcionar 
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uma base teórica e prática para que o acadêmico comece a entender as necessidades dos 

serviços de saúde e, por intermédio da educação continuada, procure renovar a sua prática.  

 

O fisioterapeuta e a saúde mental 

 

 O CREFITO 5 (2010, p. 6) define o fisioterapeuta como um profissional da área de 

saúde que atua como autônomo ou em equipe em todos os níveis de assistência à saúde: na 

prevenção, na promoção, no desenvolvimento, no tratamento e na recuperação da saúde, seja 

individualmente ou em grupos. O fisioterapeuta é “o profissional de saúde que se ocupa do 

movimento humano em toda sua plenitude, com o objetivo de preservar, manter, desenvolver 

e restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções corporais”. Cabe ao fisioterapeuta 

desenvolver estratégias para o atendimento dos pacientes com transtornos mentais 

contemplando a necessidade imediata do paciente. 

O CREFITO 4 região de Minas Gerais, regulamenta no decreto lei n. 938, art. 3º de 

1969, que “é atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicos 

com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente”. Neste 

sentido, o fisioterapeuta está apto a integrar os grupos de estudo, prevenção e reabilitação em 

todas as áreas da saúde, entre elas, a saúde mental.  

Partindo desse pressuposto o COFITTO estabelece que o fisioterapeuta para atuar na 

saúde mental necessita especializar-se na área. O CREFITO possui a autonomia para instituir 

câmaras específicas de acordo com a demanda e levantar a discussão de temas pertinentes à 

fisioterapia e áreas afins. 

A atuação na saúde mental abrange a atenção secundária à saúde uma vez que o CAPS 

é considerado um centro de reabilitação, porém nada impede que a atenção primária seja uma 

forte aliada para promoção da saúde. 

Para Mannrich (2014) a abordagem clínica na Fisioterapia requer do fisioterapeuta o 

conhecimento dos métodos, recursos e técnicas de intervenção individuais e/ou coletivas 

conforme o que apresenta cada patologia. O tratamento prescrito pelo fisioterapeuta depende 

dos sinais e sintomas apresentados, por exemplo, traumas decorrentes de autoagressão devido 

as crises agudas dos transtornos mentais, rigidez articular, discinesia, hipomobilidade, 

fraqueza muscular decorrentes de co-morbidades crônicas oriundas do uso crônico da 

medicação dentre outros. 
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Moraleide e Nunes (2013) dizem que a literatura demonstra efeitos significativos 

relacionados à atuação do fisioterapeuta em indivíduos portadores de esquizofrenia, depressão 

e transtorno de ansiedade. Os benefícios relatados são provenientes da terapia por exercícios 

que melhoram a interação entre corpo e a mente, mudanças no metabolismo e na regulação do 

sono, na interação do indivíduo com as pessoas e o meio, além da interrupção de pensamentos 

negativos e tendência a modificação de ações emocionais. No entanto, a atuação do 

fisioterapeuta dentro da equipe de saúde mental no Brasil ainda é bastante tímida e requer 

adequada investigação. 

Silva, Pedrão e Miasso (2012) relatam que são inúmeros os comprometimentos do 

corpo advindos dos transtornos mentais. Neste sentido o fisioterapeuta é um profissional com 

conhecimento da dinâmica corporal, cada vez mais necessária nas equipes técnica de saúde 

mental. Os objetivos da fisioterapia é minimizar as alterações corporais apresentadas pelos 

portadores de transtornos mentais apesar da literatura científica acerca do tema ser restrita. 

 

Os efeitos da atividade física sobre os transtornos mentais 

 

Barbosa e Silva (2013) a atividade física é considerada uma das formas de expressão 

do movimento corporal, tendo componentes e determinantes de ordem biopsicossocial, 

cultural e comportamental, podendo ser uma abordagem terapêutica praticada pelo 

fisioterapeuta conforme os seus objetivos e condutas. 

Para Oliveira (2016) na prática da atividade física, além dos benefícios fisiológicos há 

também os benefícios sociais e psicológicos que é fundamental para a saúde mental do 

indivíduo. A atividade física regular pode auxiliar na redução dos sentimentos de ansiedade e 

estresse, bem como a melhora da autoestima. 

Todas as funções do corpo humano dependem da integração dos sistemas a fim de 

controlar os aspectos fisiológicos promovendo adaptações agudas ou crônicas. Deste modo o 

sistema endócrino depende do sistema nervoso para estimular a produção e secreção de 

hormônios.  

Guyton e Hall (2006) relatam que os hormônios são intermediários na elaboração da 

resposta iniciada no sistema nervoso e a efetuada pelo órgão-alvo controlando assim as 

funções corporais tendo os hormônios como reguladores fisiológicos acelerando ou 

diminuindo as respostas de acordo com a necessidade do organismo e do ritmo.  
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 Na prática de atividades físicas é imposto diversos ritmos e o organismo adapta-se de 

acordo com a necessidade. Canali e Kruel (2001, p. 142) descrevem que “o exercício serve de 

estímulo para a secreção de determinados hormônios e de fator inibitório para outros. Não se 

sabe o motivo das alterações nos ritmos de secreção hormonal em todas as glândulas nem nos 

seus níveis plasmáticos”, porém sabe-se que há influências positivas no metabolismo durante 

e após a prática de exercícios. 

De acordo com Oliveira (2016) os benefícios da atividade física devem considerar o 

prazer que ela traz a quem a pratica, principalmente para quem possui o transtorno da 

depressão já que a prática regular da atividade física estimula a produção de hormônios, tais 

como noroepinefrina e serotonina, intimamente ligados ao bem-estar geral. 

 Em conformidade com Abreu, Cardoso e Ceccatto (2017), a prática regular de 

exercício físico é uma fonte de estímulo que causa adaptações no músculo esquelético, no 

sistema cardiovascular, respiratório e endócrino além de reproduzir adaptações agudas e 

crônicas modificando a homeostasia. 

Pulcinelli e Barros (2010) relatam que está muito bem documentado os benefícios do 

exercício físico no tratamento de doenças cardiovasculares, na regulação da pressão arterial 

sistêmica, no perfil lipídico e glicêmico, nas patologias respiratórias e músculo esquelética, 

contudo, estudos analisando a influência do exercício físico sobre a saúde mental são recentes 

e restritos. Sob o ponto de vista fisiológico, os indivíduos com transtonos mentais apresentam 

uma debilitada capacidade aeróbica e alta propensão para a síndrome metabólica, 

sedentarismo, devido o isolamento ou por causa dos medicamentos.  

De Sorbi et al (2017) realizaram uma pesquisa em dois anos e entrevistaram quinze 

(15) usuários de um CAPS na cidade de São Paulo – Brasil. Destes usuários 86,6% foram 

diagnosticados com esquizofrenia, 46.6% estavam sobrepeso e com aumento da 

circunferência cintura quadril as principais queixas foram: sinais, sintomas e queixas, que 

foram: constipação intestinal, tontura, desconforto respiratório, acatisia, tremor, cefaleia. É 

comum em usuários de psicofármacos ter ganho de peso como u efeito colateral em pacientes 

com transtorno mental. 

Silva et al (2015)  em um trabalho envolvendo 10 usuários de um CAPS em 

Uruguaiana no Rio Grande do Sul, na maioria mulheres com diagnóstico de depressão mais 

comum e transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de ansiedade e esquizofrenia. As 

queixas principais foram de dores musculares, má postura, dificuldades de equilíbrio, dispnéia 
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a médios esforços e dificuldades para deambulação. 

Para Sorbi et al (2017, p. 05) a prática de atividade física e a alimentação saudável são 

indicativos de melhora na qualidade de vida dos indivíduos com transtorno mental. É 

importante que haja incentivo a prática de exercícios físicos, dieta saudável e acesso a 

conhecimentos sobre saúde e doença para estes usuários 

Oliveira (2016) considera que, além do estilo de vida, as questões socioeconômicas 

podem representar empecilho à prática de atividade física. Nestes casos, o CAPS oferece a 

todos os usuários do programa de atendimento às pessoas com transtornos mentais a 

possibilidade de engajar em uma atividade física, por exemplo, caminhada livre, alongamento 

e relaxamento muscular. 

Para Moraleide e Nunes (2013) as ações preventivas e terapêuticas executadas devem 

ser avaliadas sob a perspectiva de qualidade de vida e capacidades funcionais, promovendo 

medidas educativas relacionadas à saúde geral e posturais, relaxamento alongamento 

muscular, atividades psicomotoras e reeducação das atividades de vida diária. 

Silva et al (2015) dizem que o sedentarismo em pessoas com transtornos mentais pode 

causar aumento dos níveis de ansiedade, depressão, fadiga muscular e diminuição do afeto 

positivo, além de ser agravado pelo uso de medicamentos, podendo provocar efeitos colaterais 

neurológicos, cardiovasculares, endócrinos e musculoesqueléticos, afetando diretamente a 

capacidade funcional do indivíduo. Exercícios físicos são importantes no tratamento de 

transtornos mentais, desde que bem orientados e direcionados a necessidade do usuário, o que 

evidencia a importância da inserção do fisioterapeuta na equipe técnica de cuidado em saúde 

mental. 

Silva, Pedrão e Miasso (2012) expõem que o que caracterizam os transtornos mentais, 

são as alterações na estrutura corporal e no movimento, tais como dificuldades na execução 

dos movimentos, tensões, rigidez muscular, alterações posturais e padrão respiratório 

anormal. Estas alterações podem acontecer em decorrência do transtorno mental ou pela ação 

prolongada de medicamentos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Pauli e Campos (2016) avaliaram 20 usuários do CAPS em um município do Planalto 

Norte de Santa Catarina e registrou a pressão arterial, índice de massa corpórea – IMC, 
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circunferência abdominal e do quadril, relação cintura quadril – RCQ, capacidade inspiratória 

e limitação ao fluxo expiratório. Nos resultados constataram o sobrepeso, o sedentarismo 

como principais agravos para doenças cardiovasculares e do diabetes mellitus. A capacidade 

inspiratória estava diminuída devido o excesso de peso associado aos psicofármacos. Em 13 

municípios avaliados somente 01 contava com o fisioterapeuta na composição da equipe do 

CAPS. A atuação do fisioterapeuta na rede de atenção à Saúde mental ainda é uma 

perspectiva. 

Souza et al (2014) fizeram um levantamento cartográfico de toda produção científica 

sobre a atuação da fisioterapia nos serviços de saúde mental e tiveram os seguintes resultados: 

foram coletados 42 artigos, destes somente 19 se adequaram nas categorias estabelecidas. Dos 

19 foi localizado somente um estudo sobre Fisioterapia e saúde mental, neste observou-se a 

importância da atuação do fisioterapeuta na reinserção social de pacientes com transtornos 

mentais.  Concluíram que há escassez de produções científicas sobre a atuação da Fisioterapia 

na saúde mental tornando necessário instigar a comunidade acadêmica para produções de 

novos estudos, visando uma assistência integral à população acometida pelos transtornos 

mentais. 

 Barbosa e Silva (2013) retratam a escassez de estudos na área da fisioterapia e saúde 

mental a baixa inserção dos fisioterapeutas nos serviços de saúde mental, e o não 

reconhecimento desse profissional pela equipe de Saúde Mental, demonstram a necessidade 

de estudos que discutam as possíveis abordagens da fisioterapia na saúde mental, mais 

especificamente nos transtornos mentais e comportamentais.  Relatam também, que a 

atividade física na saúde mental produz efeitos positivos como o bem-estar físico, emocional 

e psíquico em todas as idades e gêneros, reduz o estresse, o estado de ansiedade e abuso de 

drogas, redução de níveis leves e moderados de depressão. Na esquizofrenia, há aumento da 

força, reduções de ansiedade, melhora no bem-estar geral e mudanças no comportamento 

social. 

Silva, Pedrão e Miasso (2012) em estudos realizados com 199 pacientes em internação 

psiquiátrica, com sintomas graves de depressão, ansiedade e transtornos de personalidade, 

mostraram a eficiência de dois protocolos fisioterapêuticos, sendo um personalizado e 

baseado em atividades psicomotoras, treino de força e exercícios de resistência aeróbica; e 

outro que incluía atividades físicas gerais com diferentes formas de exercícios e relaxamentos. 

Os resultados comparativos entre os protocolos mostraram, nos dois houve melhora 
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significativa em relação à autoestima, imagem corporal, força muscular, desempenho 

cardiovascular e nos sintomas de depressão e ansiedade. 

Os CREFITO’s são divididos por área geográfica e abordam sobre a atuação da 

fisioterapia na saúde mental conforme descrito a seguir: 

CREFITO 1 – 1ª região Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte: lançou uma 

cartilha descrevendo o que compete à fisioterapia e na saúde mental, ainda diz que “o fato dos 

transtornos psiquiátricos terem uma origem psicológica não quer dizer que não se manifestem 

em sintomas físicos reais”, ou seja, o fisioterapeuta possui em sua formação tratar o paciente 

como um todo, um ser holístico. 

CREFITO 2 – 2ª região Rio de Janeiro: esta autarquia não apresentou nenhuma ação para o 

fisioterapeuta, porém percebeu-se muitas divulgações sobre o terapeuta ocupacional e a saúde 

mental.  

O CREFITO 3 – 3ª região São Paulo discute sobre a saúde mental, institui câmara técnica, 

mas não apresenta nada específico para fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional.  

O CREFITO 4 – 4ª região Minas Gerais realiza o Evidence, tendo como tema de discussão a 

terapia manual para fisioterapeutas e saúde mental para terapeutas ocupacionais. 

CREFITO 5 – 5ª região Rio Grande do Sul lança cartilha sobre políticas públicas para 

fisioterapia e terapia ocupacional e institui câmara técnica para a saúde mental. 

CREFITO 6 – 6ª região Fortaleza promove jornada sobre a saúde mental em hospital para 

terapeuta ocupacional, não se encontrou referência à fisioterapia. CREFITO 7 – 7ª região 

Bahia e Sergipe encontrou somente a instituição de câmara técnica para a saúde mental.  

CREFITO 8 – 8ª região Paraná não refere à fisioterapia e a saúde mental. 

CREFITO 9 – 9ª região Acre, Mato Grosso e Rondônia participam de debates sobre a saúde 

mental, porém não há outras informações sobre a atuação do fisioterapeuta nesta área. 

CREFITO 10 – 10ª região Santa Catarina escreve sobre a intervenção do fisioterapeuta e 

demonstra a importância deste profissional na saúde mental. 

CREFITO 11 – 11ª região Goiás e Distrito Federal não fazem abordagem sobre a temática 

bem como o CREFITO 12 – 12ª região que abrange o Pará, Amazonas, Tocantins, Roraima e 

Amapá:  

CREFITO 13 – 13ª região Mato Grosso do Sul promove visitas aos gestores da saúde 

municipal a fim de divulgar a carta de intenções a qual reivindica a inserção do fisioterapeuta 

nos programas de saúde pública. 
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CREFITO 14 – 14ª região Piauí discute o tema somente com o terapeuta ocupacional.   

CREFITO 15 – 15ª região Espírito Santo institui a câmara técnica e promove jornada sobre a 

saúde mental nada específico ao trabalho do fisioterapeuta. 

CREFITO 16 – 15ª região Maranhão não aborda o tema. 

 Os CREFITO’s da região 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14 e 16 não fizeram nenhuma 

abordagem sobre a inserção do fisioterapeuta na saúde mental, já os CREFITO’s 3, 7, 15 

instituíram sobre câmaras técnicas. Os CREFITO’s 1, 4, 5, 10, 13 promovem ações a fim de 

divulgar a atuação do fisioterapeuta na saúde mental e reivindicam a inserção do 

fisioterapeuta nos programas de saúde pública. 

Os CREFITO’s regionais, ainda há muito a evoluir em relação à inserção do 

fisioterapeuta nos programas de atenção à saúde funcional e mental, embora alguns já tenham 

instituído as câmaras técnicas, porém pouco tem sido feito para que esta atuação seja efetiva. 

Conforme demonstrado sobre o posicionamento dos CREFITO’s regionais, ainda há 

muito a se debater e evoluir em relação à inserção do fisioterapeuta nos programas de atenção 

à saúde funcional e mental. 

O fisioterapeuta, por sua formação, compreende o quadro clínico das pessoas com 

transtornos mentais e sua relação com a alteração da fisiologia e metabolismo, daí sua 

importância na atuação junto à equipe multidisciplinar do CAPS. As pesquisas sobre esta 

temática têm aumentado, porém ainda há muito a se discutir. 

A partir da análise de classificação dos Transtornos Mentais e Comportamentais de 

acordo com o CID-10 e DSM-V e a recategorização desses agravos pela política de saúde 

mental do estado de Minas Gerais, gerou a necessidade de identificar quais eram os principais 

atendidos pelos serviços especializados em saúde mental no Brasil, através de estudos 

epidemiológicos, para que a partir dessa identificação fosse possível realizar a revisão da 

atuação do fisioterapeuta especificamente nesses agravos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não se pode olvidar que a ciência é dinâmica, portanto deve ser questionada, daí é 

substancial compreender as possibilidades de atuação do fisioterapeuta na saúde mental tendo 

em vista que este profissional possui formação para atuar em todas as áreas da saúde. 

Apesar de haver uma lacuna na atuação do fisioterapeuta ao se tratar da saúde mental 
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faz-se crucial mais pesquisa sobre a temática seguido do debate sobre a inserção deste 

profissional nos serviços de atenção psicossocial. 

É necessário ampliar o debate e estimular a inserção do fisioterapeuta nos 

atendimentos especializados à saúde mental a fim efetivar seu trabalho em prol da população 

que necessita dos seus cuidados de forma consciente e reflexiva. 
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AÇÃO DO ETANOL NO FIGADO 
 

 

Conceição de Fatima Fonseca1 

Fernando Fachinelle Rodrigues2 

 

 

Resumo: O etanol é a droga mais acessível do mundo, principalmente no Brasil onde os 

preços de bebidas destiladas, como a cachaça, são baixos. A maioria dos jovens inicia o uso 

aos 15 anos criando dependência que podem trazer consequências graves no futuro. As 

hepatopatias alcoólatras são silenciosas na maioria das vezes assintomáticas, fazendo com que 

a maioria dos etilistas só irá descobrir que são doentes hepáticos, quando os sinais da doença 

começam a aparecer tornando mais difícil o tratamento e a recuperação. O objetivo desse 

trabalho e levar conhecimento sobre a toxidade do etanol no fígado e suas consequências que 

podem ser leves ou graves. O álcool causa lesão nas células do fígado impedido estas de 

realizar suas funções, como o fígado é um órgão com enormes variedades de funções o mau 

funcionamento desse órgão pode acarretar sérios problemas a saúde. A esteatose hepática 

alcoólica que se inicia com o acumulo de triglicerídeos nos hepatócitos que progressivamente 

evolui para a hepatite onde a célula de Ito ativada se transforma em miofibroblastos produzido 

colágeno I e II que se acumula no espaço de Disse. A formação e a degradação da matriz 

extracelular são processos balanceados, o acumulo em excesso da matriz extracelular 

acontece quando a formação excede a degradação. A medida que os hepatócitos vão sendo 

substituídos por tecido fibrótico, o fígado começa a perder suas funções surgindo então a 

cirrose, considerada irreversível para a maioria dos autores. 

 

Palavras-chave: Esteatose alcoólatra. Hepatite alcoólatra. Mecanismo do etanol. Cirrose 

alcoólatra. 

 

 

Abstract: Ethanol is the most inexpensive drug in the world, especially in Brazil where the 

prices of distilled beverages, such as cachaça, are lower. The most young people start drinking 

at 15, developing dependency that may have serious consequences in their future. The 

alcoholic hepatopathies are silent and oftenly asymptomatic, making most alcoholics only 

discover that they are diseased when signs begining to appear, becoming treatment and 

recovery more difficult. The objective of this research is bring knowledge about the toxicity 

of etanol in the liver and its consequences that may be mil dor serious. Alcohol causes 

damage to liver cells, preventing them to perform their functions, The liver is na organ with 

huge varieties of functions, but its malfunction can cause serious helath problems. The 

alcoholic hepatic steatosis begins with the accumulation of triglycerides in hepatocytes that 

progressively evolves into hepatites where the activated Ito cell becomes myofibroblasts 

produced collagen I and II, wich gathers up.  
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The alcoholic hepatic steatosis begins with the accumulation of triglycerides in hepatocytes 

that progressively evolves into hepatites where the activated Ito cell becomes myofibroblasts 

produced collagen I and II, wich gathers up. The formation and degradation of the 

extracellulat matrix are balanced processes, the excesso gather of extracelular matrix happens 

when the formation exceeds the degradation. As hepatocytes are replaced by fibrotic tissue, 

the liver starts to lose its functions and cirrhosis appears, considered irreversible for most 

authors. 

 

Keywords: Alcoholic steatosis. Alcoholic hepatitis. Mechanism of etanol. Alcoholic 

cirrhosis. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de bebidas alcoólicas nasceu junto com a humanidade. Talvez seja a primeira e 

a mais antiga da droga utilizada pelos humanos. Há relatos de seu uso em várias civilizações 

antigas como Grécia e Egito. (WONG et al., 2008; MARTINS, 2013). Os historiadores 

relatam que ele pode ter sido inventado primeiro do que o pão e desenvolveu um papel 

primordial na religião, para isso basta lembrarmos que na última ceia, Jesus aparece a brindar 

vinho com seus discípulos. Serviu também como fonte de nutrientes e devido a suas ações 

antissépticas e analgésicas foi usado também para fins medicinais. Apesar de ser abuso de 

muitos, o álcool foi e continua sendo útil na humanidade. (CASTELO, 2017). 

Com o aumento da população, cresceram os problemas sociais e de saúde em relação 

ao alcoolismo. O álcool é uma droga psicotrópica lícita de fácil acesso, presente no dia a dia 

da humanidade, envolvendo fatores ambientais, sociais, psicológicos e genéticos. (WONG et 

al., 2008;.GARSTKA, 2013; GUYTON, 2011; GARCIA et al., 2015). 

O ato de beber das pessoas está ligado à vida social. O álcool tem propriedades 

sedativas, reduzindo a irritabilidade e excitação, funciona como calmante, relaxante, sendo 

esse um dos principais motivos que leva as pessoas a fazer seu uso, principalmente na 

sociedade, por pessoas tímidas, que tem dificuldade de se expor. A sedação que se consegue 

ingerindo bebidas alcoólicas, para muitos ajudam a se sentir mais confiantes menos ansiosos, 

um estado caracterizado por tranquilidade da consciência e calma. (GUYTON, 2011; 

ANDRADE; OLIVEIRA, 2009; GARCIA et al., 2015). 

O uso contínuo do álcool, mesmo em pequenas doses exerce ação toxica sobre os 

hepatócitos, células do fígado responsável pelo o metabolismo do etanol. (MENDONÇA, 

2013; ANDRADE, 2006). O consumo do etanol pode causar vários tipos de lesões hepáticas 
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entre elas a mais grave é a cirrose. No fígado a molécula de álcool sofre transformação 

formando o acido acético, gás, carbônico e água. O álcool que escapa da primeira 

transformação exerce varias ações no organismo, sendo necessário varias passagens por esse 

órgão para que seja eliminado completamente. O individuo que faz uso contínuo de álcool 

acumula aldeído na circulação provocando mal-estar, ressaca ficando mais propensos a 

apresentar danos hepáticos. (JORDÃO JUNIOR et al., 1998; MINCIS; MINCIS, 2006). O 

presente trabalho tem como objetivo fazer uma breve revisão literária sobre a ação toxica do 

etanol no fígado.  

 

O FÍGADO 

 

O fígado, maior órgão do corpo humano, pesa em torno de 1,5 quilos no adulto, esta 

situado no hipocôndrio direito por baixo do diafragma e protegido pelas as ultimas costelas. 

Possui secreção exócrina e endócrina. Sua secreção exócrina a bile e conduzida ao duodeno 

pela as vias biliares, a secreção endócrina e lançada diretamente na circulação sanguina, de 

cor vermelha escura consistência mole por ser altamente vascularizado. Sua superfície é lisa e 

divide-se em um grande lobo direito e um menor esquerdo. É um órgão friável por possuir 

pouco tecido conjuntivo, tornando suas lacerações perigosas e difíceis de serem saturadas. Os 

hepatócitos são as células mais importantes do fígado constituindo cerca de 2/3 de sua massa. 

(NUNES; MOREIRA, 2007; GARSTKA, 2013; SCHINONI, 2006).  

Estão organizados em lâmina ou placas que estende dos tratos portais ate as veias 

hepáticas terminais. Entre os cordões dos hepatócitos estão os sinusoides vasculares revestido 

por células endoteliais fenestradas e descontinuas que marcam o espaço de Disse, dentro dele 

há abundantes microvilosidades da membrana basolateral dos hepatócitos que esta sempre em 

contato com o sangue arterial e venoso por possuir um suprimento sanguinho duplo através da 

veia porta e a artéria hepática que entra no fígado pelo o hilo chamado porta hepática. 

(NUNES; MOREIRA, 2007; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2010; GARSTKA, 2013; 

SCHINONI, 2006). Já a membrana apical dos hepatócitos, que é responsável pela a formação 

dos canalículos biliares é cheia de diferentes e transportadores canais. Estes canalículos se 

fundem para formarem os dúctulos biliares ou canais de Hering, que depois da zona portais já 

revestidos por células epiteliais permite a excreção da bile. (NUNES; MOREIRA, 2007; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2010; GARSTKA, 2013). 
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Figura 1 - Desenho esquemático de um lobo hepático. 

 
Fonte: Junqueira e Carneiro (2010). 

 

No espaço de Disse existem outros tipos de células, são as células de kupffer, ou 

macrófagos responsáveis por metabolizar hemácias velhas, digerir hemoglobina, secretar 

proteínas relacionadas com o sistema imunológico e destruir bactérias que chegam ao fígado 

pela a veia porta vindo do intestino grosso. E as células de Ito que contem inclusões lipídicas 

ricas em vitamina A. Em um fígado saudável essas células desempenham funções como 

captação armazenamento e liberação de retinoides, síntese e secreção de várias proteínas da 

matriz extracelular. Enquanto no fígado doente as células de Ito proliferam e adquirem 

características miofibroblastos com ou sem inclusões lipídicas. Na hepatite, essas células são 

observadas próximo aos hepatócitos lesionados e são muito importantes no desenvolvimento 

da fibrose, inclusive da fibrose secundaria a fibrose alcoólica do fígado. (NUNES; 

MOREIRA, 2007; BRASILEIRO FILHO, 2011). 

 

METABOLISMO DO ETANOL 

 

O álcool cuja formula química é OC2 H5OH, e um líquido incolor encontrado nas 

bebidas alcoólicas e possui alta solubilidade em agua. A bebida alcoólica é uma reação 
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química em que o microrganismo age sobre os açúcares das diferentes matérias primas 

utilizadas, produzido o etanol e o gás carbônico. Através deste processo obtém bebidas com 

ate 15% de álcool. Bebidas com concentração maior são obtidas através da destilação após a 

fermentação. (GARSTKA, 2013; UGULINO NETTO, 2008; MENDONÇA, 2013; 

CASTELO, 2017). 

Após ser absorvido pelo o trato-gastro intestinal ele è transportado através da 

circulação portal ao fígado onde é oxidado. Por ser uma molécula pequena e muito solúvel 

tanto no meio aquoso como lipídico, afeta a maioria das funções vitais. Cerca de dois a dez 

por cento e eliminado pelo os rins e pulmões. O restante é oxidado no fígado que contem 

maior quantidade das enzimas capazes de metaboliza-lo. (JORDÃO JUNIOR et al., 1998; 

MARTINS, 2013; MINCIS; MINCIS, 2011). 

No hepatócito há três formas de metabolização. Na primeira fase o álcool é 

transformado em aldeído acético (substância vasoativa mais toxica do que o etanol), esta 

transformação é realizada através do sistema de enzima álcool desidrogenasse (ADH), na 

matriz citoplasmática. Na segunda fase o aldeído acético é transformado em acetato com a 

participação do cofator (ALDH), via sistema microssomal de oxidação do etanol no reticulo 

endoplasmático liso. A terceira via é catálise localizada nas peroxissomas. (JORDÃO 

JUNIOR et al., 1998; GARSTKA, 2013; MARTINS, 2013; UGULINO NETTO, 2008; 

MENDONÇA, 2013; MINCIS; MINCIS, 2011). 

As calorias do álcool dependem da sua via de metabolização. A mais usada é a via 

álcool desidrogenasse que transforma o etanol em acetaldeido. Essa via usa o NAD como 

receptor de hidrogênio que é reduzido em NADH; lembrando que o NAD e usado no fígado 

para metabolização de outros alimentos. Seu gasto pelo o álcool e fonte de perturbação no 

restante do metabolismo. A oxidação do etanol em acetaldeido por via ADH libera um alto 

teor de energia, formando 16 ATP/ mol de etanol. A disponibilidade de NAD e a atividade 

mitocondrial limitam o uso desta via sendo mais utilizada por bebedores sociais. (MAIO; 

DICHI; BURINI, 2000; MARTINS, 2013; UGULINO NETTO, 2008; MENDONÇA, 2013; 

KACHANI; BRASILIANO; HOCHGRAF, 2008; VIEIRA, 2012). 

Nos alcoolistas, a via que assume grande relevância e a via sistema microssomal de 

oxidação do etanol. Este presente no reticulo endoplasmáticos dos hepatócitos, utiliza o 

citocromo P450, tendo como receptor o hidrogênio NADP. Porem a custa de gasto de energia 

na forma de ATP, não gerando componentes formadores de energia, com o NADH é, portanto 



 
 

 

80 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

uma reação que consome energia, em vez de gerar energia. (MAIO; DICHI; BURINI, 2000; 

GARCIA et al., 2015; UGULINO NETTO, 2008; MENDONÇA, 2013; MINCIS; MINCIS, 

2011; KACHANI; BRASILIANO; HOCHGRAF, 2008; VIEIRA, 2012).  

A terceira via de metabolização do etanol é responsável por apenas 10% do álcool 

ingerido. Ocorre no interior perixonas de catalases, semelhante ao SMOE, não forma ATPs. 

(MARTINS, 2013; KACHANI; BRASILIANO; HOCHGRAF, 2008; VIEIRA, 2012). As três 

vias de oxidação do etanol têm com produto final o acetaldeido, que e convertido em acetato e 

agua pela a enzima aldeído desidrogenasse (ALDH). Esta enzima está presente na matriz e na 

membrana mitocondrial externa, no microssomo e no citosol dos hepatócitos. (MAIO; 

DICHI; BURINI, 2000; UGULINO NETTO, 2008; MENDONÇA, 2013; KACHANI; 

BRASILIANO; HOCHGRAF, 2008; VIEIRA, 2012). 

O acetato é convertido em coenzima A. O acetil coenzima A, entra no ciclo de Krebs, 

transformando em dióxido de carbono e água. Assim o metabolismo final do etanol é uma 

ótima fonte de energia. Inibe a oxidação lipídica, entre outras coisas a esteatose hepática. 

UGULINO NETTO, 2008; MENDONÇA, 2013; KACHANI; BRASILIANO; HOCHGRAF, 

2008; VIEIRA, 2012).  

 

ESTEATOSE HEPATICA 

 

Esteatose é um conjunto de lesões representado pelo o acúmulo de triglicerídeos nos 

hepatócitos e graus variados de inflamação, necrose hepatocelular, distúrbios estruturais que 

pode levar a cirrose. (NUNES; MOREIRA, 2007; MINCIS; MINCIS, 2006; BRASILEIRO 

FILHO, 2011; ANDRADE, 2006). 

O alcoolismo é reconhecido como um grave problema mundial de saúde publica, com 

elevada prevalência, incidência e mortalidade, assim tem sido referido que o alcoolismo 

tornou-se numa sombra da nossa sociedade. (MARTINS, 2013; BRASILEIRO FILHO, 2011; 

CASTELO, 2017). 

Após o consumir álcool, mesmo em doses moderadas, gotículas lipídicas micro 

vesiculares acumulam nos hepatócitos. A complicação nasce quando o acumulo de álcool 

aumenta. Com muito álcool para ser metabolizado, a formação de NADH é maior do que a de 

NAD, impossibilitando o NAD de atuar no ciclo de Krebs. O NADH acumulado na matriz 

citoplasmática dos hepatócitos altera a homeostase celular. A lipogênese fica aumentada, 
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como forma das células se desfazerem do excesso de íons de hidrogênio. As mitocôndrias 

utilizam o hidrogênio, originadas no metabolismo do etanol como fonte de energia. A redução 

da oxidação de ácidos graxos resulta no acumulo hepático de lipídios. Com a ingestão crônica 

de álcool, os lipídeos se acumulam criando glóbulos macro vesiculares grandes e claros que 

comprime e desloca o núcleo dos hepatócitos para a periferia da célula. (MARTINS, 2013; 

KUMAR; ABBAS; ASTER, 2010; BRASILEIRO FILHO, 2011; ANDRADE, 2006). 

 

Figura 2 - Esteatose hepática. 

 

Fonte: Vieira (2012). 

 

O fígado gorduroso do etilista crônico e um órgão grande, mole e amarelado, podem 

pesar de 4 a 6 quilos. Nesse período existe pouca ou nenhuma fibrose. Mas o uso continuado 

do álcool causa o desenvolvimento de um tecido fibroso ao redor das veias hepáticas 

terminais, chegando ate os sinusoides adjacentes. As alterações gordurosas são reversíveis se 

houver abstinência da ingestão de álcool. (KUMAR; ABBAS; ASTER, 2010; BRASILEIRO 

FILHO, 2011). 

 

HEPETITE ALCÓOLICA 

 

A doença hepática alcoólica é a lesão provocada pelo o consumo excessivo de álcool 

por um período longo de tempo. A quantidade de álcool ingerida continuadamente, e o tempo 

são fatores determinantes para o risco de uma lesão hepática e a sua gravidade. (NUNES; 
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MOREIRA, 2007; UGULINO NETTO, 2008; MENDONÇA, 2013; PALMA; NEVES; 

FREIRE, 1990). 

O álcool ingerido, após ser absorvido pelo o trato digestivo, é processado no fígado. À 

medida que o álcool é metabolizado, as substancias que lesam o fígado são produzidas. 

Quanto mais álcool, mais lesão hepática. O fígado consegue funcionar normalmente com 80% 

dos seus tecidos lesionados. Entretanto um indivíduo com apenas 20% dos seus tecidos 

hepáticos saudáveis, se não fizer abstinência do álcool a lesão hepática evolui podendo levar o 

indivíduo ao óbito. (NUNES, MOREIRA, 2007; ANDRADE, 2006). 

A hepatite cursa deste as formas ligeiras ate um quadro clinico grave. E um processo 

inflamatório associado a necrose hepatócitaria, considerada uma lesão pré-cirrotíca. A ação do 

etanol sobre os hepatócitos gera o acetaldeido que é convertido em acetilcoA pela a enzima 

álcool desidrogenase (ADH) e no reticulo endoplasmático pelo o citocromo P450, gerando 

radicais livres. A enzima ADH e responsável pelo metabolismo do álcool em baixas 

concentrações. O citocromo P450 é responsável pela a metabolização em altas concentrações 

usando a via microssomal, aumentado o estres oxidativo. (NUNES; MOREIRA, 2007; 

MINCIS; MINCIS, 2011; PERES et al., 2008; PALMA; NEVES; FREIRE, 1990). 

O mecanismo de agressão está ligado diretamente no estres oxidativo e as 

modificações nas atividades de proteínas. O estres oxidativo ocorre quando há um 

desequilíbrio entre a quantidade de pro oxidantes gerados (geradores de radicais livres) e 

antioxidantes (removedores de radicais livres). Esse desequilíbrio acontece quando há maior 

produção de espécimes reativas derivadas do oxigênio e do nitrogênio ou menor produção 

antioxidantes como a glutamina, peroxidasse e catalase. No etilismo crônico o estres 

oxidativo tem três origens: 1- por meio do metabolismo do etanol citocromo P450. 2- 

Aumento da quantidade de NADH+ decorrente da oxidação do etanol em acetaldeido. 3- 

Redução dos antioxidantes como a glutationa, caratenoides e vitamina E. (JORDÃO JÚNIOR 

et al., 1998; MAIO; DICHI; BURINI, 2000; UGULINO NETTO, 2008; MENDONÇA, 2013; 

PERES et al., 2008). 

Os radicais livres agridem os hepatócitos por ação direta interagindo com o DNA, ou 

com os componentes da membrana. Além da ação direta, os radicais livres produzem 

modificações funcionais em proteínas, principalmente nas que transmitem sinais as células, 

ativando algumas e inibido outras, fazendo com que os hepatócitos tornem-se mais suscetível 

a apoptose ou a necrose inclusive a induzida pelo TNF. A retenção de proteínas nos 
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hepatócitos devido a redução do transporte intracitoplasmático, por causa da diminuição da 

atividade do micro túbulos, é uma lesão comum na hepatopatia alcoólica. Em parte, é 

responsável pela a hepatomegalia, aumento da pressão oncótica intracelular, com retenção de 

agua e tumefação celular. (JORDÃO JÚNIOR et al., 1998; PERES et al., 2008). 

A inflamação representa um passo muito importante na progressão da doença. 

Caracterizada pela a exsudação de neutrófilos e monócitos decorrente da produção de 

quimiocinas e citocinas por hepatócitos e células de kupffer ativadas pelo o aldeído reativos 

decorrentes do metabolismo do etanol e por endoxinas. 

As endoxinas provêm da redução da resposta imunitária, aumentado o numero de 

bactérias e a permeabilidade no intestino favorecendo a absorção de endoxinas bacterianas. 

Além disso, os etilistas têm capacidade diminuída de neutralizar as endoxinas. (NUNES; 

MOREIRA, 2007; JORDÃO JÚNIOR et al., 1998; MAIO; DICHI; BURINI, 2000; PERES et 

al., 2008). 

Todos esses processos induzem o sistema imune a produzir anticorpos e células T 

auxiliares e citotóxicas capazes de agredir os hepatócitos contribuindo para a necrose e 

infamação. (DUARTE, 2011; MATOS et al., 2013). 

A fibrose hepática alcoólica e definida como uma resposta de cicatrização por uma 

decomposição excessiva da matriz extracelular, incluindo três grandes famílias de proteínas: 

glicoproteínas, colágenos e proteoglicanos. A deposição da matriz extracelular é resultado do 

desequilíbrio entre a fibriogenese e a fibrolíse no fígado. Sendo que a decomposição da matriz 

passa ser maior que a remoção. Principalmente a nível colágeno tipo I e II proteoglicanos e 

glicoproteínas. O metabolismo da matriz extracelular e realizado por enzimas metalaproteinas 

(MMPS) é produzido pelas as células estreladas hepáticas e kupffer. Essas enzimas e seus 

inibidores específicos (TIMPs), inibidores tissulares metalaproteinas, garantem o equilíbrio na 

matriz extracelular. Porém, essas enzimas são reguladas por inibidores fisiológicos que estão 

atuando no processo fibrótico impedindo a atividade dessas enzimas sobre o excesso da 

matriz, que não sendo degradada se acumula, resultando em fibrose hepática. (ANDRADE, 

2006; MATOS et al., 2013; BUCHO, 2012). 

Na região centrolobular ocorre a hipóxia devido ao aumento do consumo de oxigênio 

pelas as células hepáticas. Nesta região verifica maior concentração de cito cromo P450, 

maior metabolização do etanol. Mesmo o etanol ampliando o fluxo sanguinho, tal aumento 

não compensa a demanda maior de oxigênio que agrava ainda mais por causa da lesão 
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mitocondrial e pela a inativação do monofosfato de adenosina (AMPK) responsável por 

induzir os mecanismos de adaptação de oxigênio. Dessa forma a região central fica vulnerável 

a hipóxia, favorecendo o dano celular e a hipóxia. (ANDRADE, 2006; BUCHO, 2012). 

Um indivíduo quando ingere bebida alcoólica pela a primeira vez, em quantidade para 

deixa-lo eufórico, apresenta horas depois tumefação nos hepatócitos com gotículas de gordura 

no citoplasma. Essa alteração se reverte dentro de 24 a 48 horas. Porem o uso de etanol 

diariamente resulta no inicio das lesões. (SILVA et al., 2010; ANDRADE, 2006; BUCHO, 

2012). 

 

Figura 4 - Célula hepática estrelada contendo gotículas perinucleares de vitamina 

 
Fonte: Bucho (2012). 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Células hepáticas estreladas, circundadas por matriz fibrilar acumulada durante a 

hepatite crônica. 
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Fonte: Bucho (2012). 

 

Quando as células estreladas são ativadas transformam em miofibroblastos que são 

produtores de colágeno tipo I e proteínas da matriz extracelular que vão se acumulando no 

espaço de Disse, iniciando a fibrose pericelular progredindo para a fibrose septal, ocorrendo a 

ligação entre as veias centrolobulares e os espaços portais com consequentes formação de 

septos fibrosos levando a cirrose hepática.(BRANDÃO, 2006). 

As células estreladas ou células de Ito são encontradas no espaço de Disse. 

Armazenam gorduras e produzem citocinas prostaglandinas, fatores de crescimento 

componentes da matriz extracelular. Ao serem ativadas proliferam, perdem gotas de lipídios 

ricas em vitaminas A se diferenciam para miofibroblastos secretando componentes da matriz 

extracelular como o colágeno I e II. (SILVA et al., 2010; COSTENARO et al., 2012). 

 

CIRROSE HEPÁTICA ALCOÓLICA 

 

Cirrose e o termo usado para denominar a patologia que atinge o fígado dos 

alcoolistas, transformando seus tecidos normais em tecidos fibrotícos. Palavra de grande peso 

para a família, pois indica estagio final da doença hepática alcoólatra. 

As células hepáticas destruídas são substituídas por células fibrotícas, uma tentativa do 

fígado recuperar sua função.  O fígado não só a nível celular, mas também vascular fica 

comprometido. (GONÇALVES, 2009; VIEIRA, 2012; GONÇALVES; PEREIRA, 2007; 
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BUCHO, 2012). 

O tecido fibrótico forma nódulos e o parênquima hepático sofrem alterações extensas e 

irreversíveis. Os nódulos bloqueiam a circulação sanguina impedindo o fígado de realizar as 

funções normais como: produção da bile, metabolização do colesterol, manutenção dos níveis 

de açúcar no sangue. (GONÇALVES, 2009; VIEIRA, 2012; GONÇALVES; PEREIRA, 2007; 

BUCHO, 2012). 

O fígado tem uma enorme variedade de funções, uma disfunção hepática grave pode 

ter consequências em praticamente todos os sistemas fisiológicos. 

Os sintomas da cirrose variam de doente para doente dependendo do grau da disfunção 

hepática e da hipertensão portal. (VIEIRA, 2012; GONÇALVES; PEREIRA, 2007; BUCHO, 

2012). 

A hipertensão portal acontece quando o fígado perde a capacidade de receber todo o 

sangue que chega do intestino e baço através da veia portal, fazendo com que a pressão dentro 

da veia aumente. Com o fluxo sanguinho da veia portal diminuído, o sangue do intestino e 

baço retorna aos vasos sanguíneos do estomago e esôfago formando varizes. Estas com 

paredes mais finas e pressão mais elevadas, maior probabilidade de rompimento ocasionando 

hemorragias no estomago e esôfago. (GONÇALVES, 2009; VIEIRA, 2012; GONÇALVES; 

PEREIRA, 2007; BUCHO, 2012; COSTENARO et al., 2012). 

Os sintomas mais comuns na cirrose incluem: perda de peso, exaustão, perda de 

apetite, náusea, fadiga, fraqueza, dor abdominal e vasos sanguíneos em forma de aranha que 

se desenvolve na pele. 

Com menor síntese de proteínas plasmáticas entre elas a albumina, há diminuição da 

pressão oncótica e aumento da pressão hidrostática, os fluidos tendem a escapar dos capilares 

acumulando nas pernas (edemas) e no abdômen (ascite). (VIEIRA, 2012; GONÇALVES; 

PEREIRA, 2007; BUCHO, 2012; COSTENARO et al., 2012). 

Há também diminuição dos fatores de coagulação deixando os doentes cirróticos com 

risco de hemorragia. Por outro lado, os vasos colaterais aumentam mais o risco de 

hemorragia. (VIEIRA, 2012; GONÇALVES; PEREIRA, 2007; BUCHO, 2012; 

COSTENARO et al., 2012). 

O fígado ocupa um papel importante no metabolismo da bilirrubina. Ele e responsável 

pela a captação, conjugação e excreção. A bilirrubina não conjugada é convertida em 

bilirrubina conjugada. Esse processo fica comprometido quando a célula hepática esta lesada. 
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O intestino delgado não consegue absorver bilirrubina conjugada, mas uma pequena parte 

dela quando no íleo ou no colón e convertida em urubilinogênio, através de enzimas de 

bactérias. O urubilinogênio é absorvido no colón em pequenas quantidades. Maior parte do 

urubilinogênio e reexcretado pelo o fígado e uma pequena quantidade pelo o rim. A ausência 

de bilirrubina na lux intestinal provoca alterações nas fezes tornando-as acolícas, sem cor. 

(GONÇALVES; PEREIRA, 2007; BUCHO, 2012; COSTENARO et al., 2012). 

Os doentes cirróticos ficam mais susceptíveis a infecções e sensibilidade a 

medicamentos: há diminuição há diversos fatores imunológicos e falta de filtração dos 

agentes intestinais que atingem diretamente a circulação sistêmica. O fígado não consegue 

mais retirar os medicamentos do sangue estes permanecem por mais tempo e em quantidades 

mais elevadas, deixando as pessoas mais susceptíveis aos medicamentos e seus efeitos 

colaterais. (GONÇALVES; PEREIRA, 2007; BUCHO, 2012; COSTENARO et al., 2012). 

As substancias tóxicas que são metabolizadas no fígado, entre elas a amônia chegam à 

circulação sistêmica e exerce seus efeitos em nível do sistema nervoso central causando a 

encefalopatia alcoólica podendo ser está uma das ultimas complicações da cirrose. São 

distúrbios neuropsiquiátricos com alterações neurológicas que pode eventualmente terminar 

em coma. (GONÇALVES; PEREIRA, 2007; BUCHO, 2012; COSTENARO et al., 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a esteatose hepática basta haver o primeiro estimulo se consumo excessivo 

continuar, a esteatose evolui naturalmente para hepatite, que se não diagnosticada pode levar a 

cirrose. O álcool é apreciado pela cor, sabor, aroma e os efeitos inebriantes que dele se 

conseguem. O álcool e metabolizado no fígado por diferentes vias: ADH, MEOS ou catalase. 

Independente da via usada para a metabolização, a primeira etapa leva a produção de 

hidrogênio e acetaldeido que e convertido em acetato altamente toxico ao fígado.  

O metabolismo do álcool impede à metabolização dos nutrientes necessários a saúde 

como lipídios, carboidratos, proteínas e vitaminas. Os hepatócitos lesados pelo o álcool cria 

um ciclo continuo de regeneração e cicatrizes fibróticas comprometendo todo o fígado a nível 

celular e vascular. A fibrose que se forma progressivamente nas hepatites pode ser degradada 

uma vez se sua causa for eliminada. Mas infelizmente o doente alcoólico nem sempre 

encontra apoio para o tratamento e se encontra não aceita negando o consumo de álcool. A 
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abstinência do álcool e a fase mais difícil para o alcoolista crônico porem e a fase de 

reversibilidade para os diferentes estágios da hepatite. O álcool é uma substância mal uso da 

humanidade, causa mortes, perda de emprego, perda da própria família. Mas infelizmente é 

um problema de saúde publica que esta longe de ser resolvido.  
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OCUPACIONAIS NAS EMPRESAS 
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Resumo: Este artigo tem o objetivo de investigar as atribuições do enfermeiro do trabalho no 

ambiente laboral das empresas, mostrar que esse profissional é extremamente importante nas 

industrias desenvolvendo promoção, prevenção e recuperação dos trabalhadores.  Teve 

também o cuidado de mostrar a dificuldade que o enfermeiro do trabalho encontra para atuar 

nas organizações com quadro de funcionários inferior a 3.501 colaboradores. O trabalho ainda 

objetivou a demonstrar a dificuldade em que os gestores encontram para aplicação correta das 

normas de segurança, avaliar o grau de entendimento dos colaboradores em relação aos riscos 

em que estão expostos no dia-dia, compreender se os mesmos sabem a importância do uso dos 

equipamentos de proteção individual EPI’s e as penalidades que estão sujeitos caso 

desobedecer às normas de segurança. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, por meio de 

entrevista, sendo entrevistados oito funcionários da empresa mais o gestor. Durante avaliação 

dos resultados ficou evidente o entendimento da maioria de todos os colaboradores sobre os 

riscos em que estão expostas no ambiente de trabalho, atividades que mais causam desgastes 

durante execução, a necessidade de uma mudança na forma de atuação dos agentes de 

segurança no trabalho especialmente o enfermeiro do trabalho, classe que até os dias de hoje 

encontra dificuldade de atuação no mercado de trabalho, devido à falta de conhecimento dos 

empresários sobre as atribuições do enfermeiro no ambiente laboral.  

  

Palavras-chave: Enfermeiro do trabalho nas indústrias de laticínios. Papel de prevenção 

orientação e educação dos trabalhadores. 

 

 

Abstract: This article aims to investigate the duties of the work nurse in the work 

environment of the companies, to show that this professional is extremely important in the 

industries developing promotion, prevention and recovery of workers. He was also careful to 
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show the difficulty that the work nurse finds to work in organizations with less than 3,501 

employees. The objective of this study was to demonstrate the difficulty of managers in 

correctly applying safety standards, to evaluate employees' understanding of the risks they are 

exposed to on a day-to-day basis, to understand if they know the importance of using of 

personal protective equipment (PPE) and the penalties that are subject in case of disobeying 

the safety regulations. A qualitative research was carried out by means of an interview. Eight 

employees of the company and the manager were interviewed. . During the evaluation of the 

results, the majority of all employees were aware of the risks they are exposed to in the work 

environment, the activities that cause the most wear during execution, the need for a change in 

the way safety agents work at work the work nurse, a class that until today is difficult to act in 

the labor market, due to the lack of knowledge of the entrepreneurs about the duties of nurses 

in the work environment. 
 

Kaywords: labor nurse in milk industries.  Role in prevention, orientation and guideness of 

employees. 

 

 

  

INTRODUÇÃO  

 

O enfermeiro do trabalho vem conquistando cada vez mais espaço nas organizações 

industriais, pois está assumindo um papel voltado para a prevenção, acompanhamento, 

educação e cuidados as urgências e emergências vigentes neste ambiente, podendo utilizar 

métodos de abordagem mais amplos como palestras onde o número de pessoas é maior, e/ou 

utilizar meios diretos no qual o profissional atua diretamente com o trabalhador que apresenta 

um fator de risco especifico, como obesidade, hipertensão, diabetes e ainda auxiliando o 

recurso humano durante avalição de admissão e demissão dos colaboradores. Essa pesquisa 

pretende abordar o papel do enfermeiro nas organizações, identificar quais as dificuldades dos 

operários e gestores em desenvolver os trabalhos com segurança qualidade e satisfação das 

partes, o trabalho de pesquisa visa também mostrar a necessidade do enfermeiro do trabalho 

em instituições com números de funcionários inferior à de 3.501 colaboradores. 

 

Quanto a absorção do enfermeiro do trabalho qualquer que seja o grau 

de risco ocupacional, a legislação brasileira prevê apenas e somente 

um Enfermeiro do trabalho para as empresas que tenha uma 

quantidade igual ou superior a 3.501 empregados. (MAURO, 1998 p. 

476) 

 

Apesar da crescente participação do Enfermeiro do trabalho no ambiente laboral, e a 

demonstração de sua importância no papel de promoção e prevenção de riscos a integridade 

física e mental do trabalhador, podemos ver a dificuldade que esses profissionais encontram 
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para atuarem nas empresas, pois poucas apresentam números de colaboradores que se 

enquadrem aos recomendados por lei, é preciso que o profissional de enfermagem tenha mais 

espaço no trabalho dentro das organizações, atuando como elo de ligação entre o colaborador 

e o gestor visando qualificar a mão de obra, é imprescindível que as organizações e governo 

entendam que o enfermeiro do trabalho é peça chave do modelo de saúde em que o brasil está 

buscando pois atua através da prevenção e educação dos trabalhadores.   

 

Outro ponto a ser considerado é a lei 7458/86 que regulamenta o 

exercício profissional para a enfermagem, que prevê ações do auxiliar 

de enfermagem são todas em nível operacional, auxiliar e, portanto, 

deveram ser, sempre, supervisionadas por um enfermeiro. Se tal fato 

ocorre no nível hospitalar, por que o mesmo não deve ocorrer em 

saúde ocupacional, ou seja em saúde do trabalhador? Se 

considerarmos que, em 1984, o número de enfermeiros do trabalho era 

de 1 enfermeiro para 23.022 trabalhadores e que a quantidade e 

qualidade não tem aumentado muito nestes últimos anos, temos 

urgência na formação de profissionais competes e habilitados para 

corrigir distorções. (MAURO, 1998, p. 476)    

 

Não justifica haver uma lei que regulamenta o exercício da atividade de enfermagem, 

e, que deixa bem claro que em todo estabelecimento que preste assistência de enfermagem, 

deve haver a supervisão de um enfermeiro, se no ambiente hospitalar essas ações já são 

realidade, é preciso entender o que leva a ter duas interpretações diferente para a lei 7458/86, 

onde o auxiliar de enfermagem pode atuar sem a supervisão de um enfermeiro.   

Segundo Andrade, Sanna (2007) a portaria 3.460/75 é de suma importância a 

prestação de serviços de saúde a toda empresa com mais de 100 colaboradores, o enfermeiro 

do trabalho visa está promoção como meio de atuar na área da saúde, desenvolvendo o bem-

estar e segurança para empresas e para o trabalhador. 

Hoje em dia as empresas estão buscando cada vez mais por profissionais qualificados 

e competentes que consiga desenvolver trabalhos com eficiência e que gere o mais baixo 

custo possível, para isso é extremamente importante que o profissional da saúde busque se 

atualizar, que realize parcerias com outros profissionais buscando absorver o máximo de 

conhecimento possível, mas que esse conhecimento seja compartilhado  com sua equipe e 

seus assistidos, cuidando para que que o papel do enfermeiro  seja realizado principalmente 

através da  prevenção das patologias que adoecem  os trabalhadores. 

‘’Ciência não e mais compreendida como estoque de conhecimento, mas como 
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processo e renovação permanente’’ (DEMO, 1994 apud PATRICIO, 2005, p.58) 

Podemos encontrar materiais de uso pessoal que atua como mecanismo para a redução 

de acidentes, eles são fundamentais para as empresas e para os trabalhadores. 

 

A norma regulamentadora 32 (NR32) descreve situações de 

exposições a riscos à saúde do trabalhador, a saber: riscos biológicos, 

riscos químicos e radiação ionizante. A diminuição ou eliminação dos 

agravos a saúde do trabalhador estão relacionados a sua importância 

de entender a importância dos cuidados, e medidas de proteção, as 

quais deverão ser seguidas no ambiente de trabalho. (CARMO, 

MASSON, TASSO,2016. p. 53). 

 

A pesquisa será realizada em uma empresa situada no município de João Pinheiro-

MG, está localizado a 401,3 km  via BR 040 de Belo Horizonte, e 338 km da capital nacional 

Brasília,  com uma população de aproximadamente 48.472 habitantes, possui uma área 

territorial de 10.724,471 km2, atua no ramo de leite e derivados, possui um quadro 22 

funcionários atuando em diversas áreas, esta empresa está ativa desde o ano de 1991 quando 

foi adquirida pelo atual proprietário, hoje é uma referência local na geração de empregos e 

qualidade de seus produtos.( IBGE, 2016). 

Foram analisados dados dos anos 2016 a 2017, terá início em maio de 2017 e termino 

em setembro de 2017, essas datas foram escolhidas primeiramente porque  trabalho na 

empresa, e também  foi nesta  época que o trabalho da CIPA (comissão interna de prevenção 

de acidentes)   começou a ser mais eficiente e participativo nas decisões que garantiram 

benefícios para toda equipe que trabalha na indústria, principalmente no setor de produção, 

reduzindo consideravelmente os números de colaboradores afastados por acidentes de 

trabalho, com esse trabalho pretendo mostrar a importância do enfermeiro em um ambiente de 

trabalho, utilizando  de  prevenção das doenças ocupacionais, mostrar para os gestores  a 

necessidade do profissional da saúde atuando nas empresas, mesmo naquelas com quadros de 

funcionários inferiores a 3.501 colaboradores. 

A necessidade da pesquisa da enfermagem apresentada está associada ao 

fortalecimento e formação da classe de profissionais que trabalham no setor da saúde, em 

especial aquele que tem a possibilidade de atuar na prevenção das doenças segundo 

PATRICIO (2005).O processo de desenvolvimento do saber deve ser aberto e imparcial, 

podendo ser alterado constantemente, portanto, não podemos descartar nenhum tipo de 

aprendizagem, através desse consentimento nos damos a oportunidade de evoluir perante 
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nossas crenças, neste estudo pretendo levantar os principais fatores relacionados ao 

adoecimento ou queixas de dores por parte da classe operaria que atua em diversas áreas da 

indústria.  

Através dos problemas apresentados no trabalho de pesquisa pretendo   investigar o 

papel do enfermeiro frente aos riscos ocupacionais na empresa universo dessa pesquisa, E 

avaliar a conduta do trabalhador no seu ambiente de trabalho identificar ações que possam ser 

empregadas antes ou durante as rotinas de trabalho, através dos objetivos citados abaixo: 

Qual a atribuição do enfermeiro do trabalho no ambiente laboral, na prevenção de 

doenças ocupacionais? Quais as principais causas de dores e desgastes no ambiente de 

trabalho? Saber qual o entendimento do colaborador em relação ao uso dos equipamentos de 

proteção individual? Questionar o entendimento do colaborador em relação aos riscos que 

está exposto no ambiente de trabalho? Saber se o funcionário tem entendimento sobre as 

penalidades que possa sofrer caso descumprir as recomendações de uso dos EPI’s? Qual 

entendimento do empregador sobre sua responsabilidade perante a segurança de seus 

colaboradores? 

Através dos problemas apresentados no trabalho de pesquisa pretendo   investigar o 

papel do enfermeiro frente aos riscos ocupacionais na empresa universo dessa pesquisa, E 

avaliar a conduta do trabalhador no seu ambiente de trabalho identificar ações que possam ser 

empregadas antes ou durante as rotinas de trabalho, através dos objetivos citados abaixo:  

Investigar o papel do enfermeiro do trabalho frente as atividades laborais, universo 

dessa pesquisa. Levantar das principais causas de dores e desgastes no ambiente de trabalho.  

Compreender o entendimento do colaborador em relação ao uso dos equipamentos de 

proteção individual.  

Analisar o entendimento do colaborador em relação aos riscos que está exposto no 

ambiente de trabalho.  

 Avaliar se o funcionário tem entendimento sobre as penalidades que possa sofrer caso 

descumprir as recomendações de uso dos EPI’s. 

 Compreender o entendimento do proprietário sobre sua responsabilidade perante seus 

colaboradores em relação a normas de segurança e uso de equipamentos de proteção 

individual. 

Essa pesquisa objetiva compreender quais são os riscos que o trabalhador está exposto 

no ambiente de trabalho, compreender se patrão e subordinado tem consciência de suas 
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obrigações e deveres, e qual o papel do enfermeiro na prevenção das doenças ocupacionais.     

As dores e desgastes estão relacionados as posturas de trabalho inadequadas, 

movimentos repetitivos de tarefas, os quais são realizados diariamente, provocando 

desconforto e as vezes até o afastamento do trabalhador da atividade, causando prejuízos para 

a previdência e até mesmo para as instituições, com a perca da mão de obra.  

Os trabalhadores nem sempre conseguem compreender a necessidade de medidas de 

segurança e equipamentos de proteção, devido ao modelo de abordagem adotado pelo 

profissional que trabalha com a educação e orientação dos demais.  

O trabalhador possui conhecimento dos riscos e perigos em que está exposto no 

ambiente de trabalho, mas há a necessidade de uma abordagem ampla do trabalho de 

segurança, com o propósito da prevenção de acidentes.  

Os funcionários descumprem normas de segurança e uso de equipamentos de proteção 

individual devido às falhas no processo de educação dos trabalhadores. 

Falta de conhecimento, deficiência da instituição em convencer o trabalhador a fazer 

uso de medidas de segurança, são situações cruciais, que impactam diretamente na forma que 

o funcionário trata a questão do uso dos EPI’s (equipamento de proteção individual), 

associado a deficiência em que o colaborador tem em compreender a importância para a sua 

saúde em usar medidas e acessórios que reduzem os riscos de acidentes.  

A empresa pode utilizar métodos que promova a motivação da equipe, desenvolver 

sistemas internos que gratifique aquele operário que não tiver faltas ao final do mês em 

relação ao uso dos acessórios de segurança, já o profissional da área da saúde pode utilizar 

métodos como palestras, depoimentos de pessoas que já sofreram acidentes de trabalho para a 

equipe. 

Segundo (ANDRADE, SANNA, 2007) a pesquisa sobre os fatores que adoecem o 

homem ainda é nova, desafiando as equipes de saúde e empresas a desenvolver métodos, e 

equipamentos cada vez mais eficientes no controle das doenças ocupacionais. 

Após o levantamento hipotético dos problemas, estarei descrevendo os métodos de 

pesquisa a ser utilizados, sendo observados que a pesquisa utiliza o método qualitativo, mas 

que utiliza elementos quantitativos para mensuração de dados obtidos durante avaliação dos 

dados. 

Essa pesquisa utiliza métodos qualitativos de pesquisa, onde pretendo observar o grau 

da compreensão humana, sobre o mesmo objeto, mas com pontos de vista diferentes.   
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O trabalho de pesquisa será realizado sob forma de questionário que será aplicado aos  

funcionários, irei analisar qual o sexo predomina no setor da indústria, será questionado a 

idade, grau de escolaridade dos entrevistados e tempo em que o funcionário trabalha na 

indústria, o colaborador será questionado se ele entende quais são os riscos que ele está 

exposto no ambiente de trabalho, o trabalhador será questionado sobre a importância do uso 

dos equipamentos de proteção individual, quais são as atividades que mais desenvolve 

desgaste no momento das atividades laborais e por último se ele entende que a empresa pode 

aplicar penalidades ao funcionário que não seguir as normas de segurança, principalmente em 

relação ao uso dos equipamentos de proteção individua.  

Irei utilizar um questionário com perguntas que será destinado ao gestor da empresa 

onde serão abordados assuntos como prevenção de acidentes, o que o gestor entende como 

sua responsabilidade em relação a integridade física de seu colaborador, saber se ele apoia as 

ações que a comissão interna de prevenção de acidentes desenvolve dentro da empresa, 

questionar se ele entende a necessidade do uso dos EPI´s na indústria durante a realização de 

atividades que oferece riscos. 

Os dados serão colhidos utilizando questionário, onde as questões a serem respondidas 

foram evidencias vivenciadas no dia-dia do operário perante suas atividades, descrevendo as 

queixas, identificando fatores até então ignorados pelo trabalhador e gestores que impactam 

na qualidade de vida das pessoas. 

Será utilizado o método de pesquisa qualitativa no levantamento dos dados onde terei 

como intuito a abordagem de dados que são visualizados no cotidiano do ser humano.  

Segundo (PATRÍCIO, 2005) utilizar os métodos qualitativos de pesquisa nos 

possibilita analisar o ser humano em um contexto geral, mas sem deixar de lado sua 

individualidade como pessoa na comunidade, através desse modelo de pesquisa temos a 

oportunidade de compreender cada ser com sua necessidade especifica, e poder atuar de 

forma que o cuidado prestado atenda todos de forma humanitária e digna independente do 

estado em que o paciente se encontre. 

 

I-REVISÃO DE LITERATURA 

1.1-CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

O surgimento da enfermagem deu se início meados os anos de 1.860 com Florence 

Nightingale, na Inglaterra, o intuito da mesma era apenas prestar cuidados as pessoas 
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gravemente feridas devido a guerra. Florence passa a noite com uma lamparina visitando cada 

enfermo. 

Segundo Bulhões (1986), as práticas de serviços de enfermagem do trabalho surgiram 

após a formalização de mecanismos legais através de leis descrevendo direitos e deveres tanto 

para o empregado, quanto para o empregador, isso implicou na formação de um profissional 

da área da saúde que lida na maioria das vezes com a prevenção.  

O enfermeiro como profissional tem o dever, de proporcionar cuidados para o 

processo saúde/doença. Pessoas mudam para melhor se adaptar ao ambiente que vive ou 

trabalha, o que lhe traz um mal-estar devidamente pelo fato do processo de mudança, que 

Acaba ocasionando estresse e cansaço.  

 

Ao cuidar do outro, o ser humano é motivado por uma força 

intrínseca, capaz de satisfazer o ego mais profundo e ir ao encontro do 

outro, de importar-se com julgamentos pré-estabelecidos pela 

sociedade (MACHADO; ZOCCHE; FRIGO, 2013 p.43). 

 

Na década de 90 muito se ouviu falar dos cuidados a saúde, preocupação com 

alimentação, resolução dos problemas físicos e emocionais, esses surgiam devido aos 

estresses, má alimentação, inadequação de trabalho e o uso de automedicação. Percebendo 

que se vivia muito tempo em ambientes fechados sobre um dia exaustivo de trabalho pesado 

em condições nada favoráveis, necessitando de constantes cuidados médicos. Viu se 

necessário uma mudança em rotinas e jornadas de trabalho, para uma melhor qualidade de 

vida.  

 

É óbvio que estresse é parte da vida; é uma condição necessária para 

todos as criaturas vivas reagirem a uma situação de uma forma 

apropriada. Uma vida sem estressores e sem estresse seria não só 

antinatural, mas também entediante (KROEMER; GRANDJEAN, 

2005 p.166). 

 

Nós como seres humanos munidos de consciência e sentimentos necessitamos ser 

desafiados, esse processo nos leva ao crescimento, nos torna mais forte emocionalmente 

perante as ocasiões de pressão seja interna ou externa, mas é preciso perceber e entender que a 

mente assim como o corpo precisa de homeostasia, de equilíbrio e quando as barreiras da 

normalidade são ultrapassadas podemos perceber o adoecimento não só do corpo físico, mas 

também da mente humana.   
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1.2-O ENFERMEIRO FRENTE A INDUSTRIALIZAÇÃO 

 

Desde os primórdios dos tempos entedia-se que o trabalhador exposto a certas 

atividades laborais, estaria sujeito a desenvolver doenças e consequentemente vir a óbito, 

alguns autores já fazia a relação entre saúde doença entre eles: Hipócrates (400 a.C.) até 

Ramazzihi (1633-1714), que nesta época já preocupavam com a saúde dos trabalhadores 

durante as atividades laborais.    

Naquela época já podia se observar que dependendo das atividades que o operário 

executava, e o ambiente em que ele estava exposto influenciava diretamente na sua condição 

de saúde ou doença, levando a reflexão de vários autores sobre o assunto. Ambas as leis de 

proteção aos trabalhadores surgiram na Inglaterra, berço da revolução industrial.     

O surgimento da era industrial começou no século XIX, no fim do mesmo século deu 

se início aos cuidados com os trabalhadores, abordando a questão legal e higiênica, porem a 

preocupação maior dos empresários era a visão do lucro, sendo imprescindível o adoecer dos 

empregados.  Portanto empresas começaram a investir no atendimento médico, para avaliação 

dos funcionários, quanto mais saudáveis a produção era rentável. O diagnóstico era voltado 

para capacidade física, sem mais preocupações com a questão de cansaço, desgaste e estresse. 

Segundo MACHADO; ZOCCHE; FRIGO (2013), o universo do trabalho, passa a ser 

um fardo para muitos empregados. Empresas valorizam mais as ações do que propriamente a 

saúde, valendo mais o tempo de produção e o lucro que o cuidado, deixando de lado o 

cuidado com a vida das pessoas. 

Frente a essas situações ocupacionais que gera um desconforto ao trabalhador, é 

necessário que aja educação continuada nos ambientes de trabalho, é necessário que o 

entendimento da palavra segurança seja melhor disseminada entre as equipes que produz, e 

para isso é necessário que as indústrias, governo e comunidade entenda que os custos com um 

funcionário que não produz por problemas de saúde decorrente por falta de segurança, acaba 

refletindo negativamente, por isso entende-se que o profissional da enfermagem dentro das 

organizações é essencial no trabalho de prevenção e de educação continuada, buscando 

sempre a conscientização do trabalhador perante aos riscos em ele está exposto.  

Segundo ALGOSTINI (2002), devemos avaliar a conduta e o bem-estar desses 

trabalhos em seu âmbito trabalhista, ter a percepção do desgastes e desvalorização do trabalho 
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prestado, elaborando um método de cuidado qualidade de vida e saúde dos trabalhadores. 

Todo processo de trabalho envolve risco, podendo ser acidentes ou adoecimento, 

dependerá do setor e da ocupação exercida por cada indivíduo. Esses riscos atingem 

diretamente o corpo do trabalhador causando problemas fisiológicos e psicológicos. 

O conhecimento do ambiente de trabalho, e domínio das técnicas da atividade do 

enfermeiro são fundamentos básicos adquiridos durante o período de conclusão do curso e 

desenvolvimento da atividade, porém, cuidar não envolve somente a prestação de serviços 

atendendo prescrições medicas, mas tratar o outro com individualidade e humanização. 

Segundo (GEOVANINI;et.al.2005 p.23) é notório que o cuidado a saúde de qualidade 

está relacionado com a condição financeira de seus clientes, e possível perceber que as classes 

mais altas e com poder aquisitivos maiores buscam atendimentos mais sofisticados, enquanto 

que as pessoas com condições financeiras inferiores têm que procurar assistência no sistema 

único de saúde, muita das vezes tendo que aguardar por uma vaga para tratamento de uma 

determinada patologia.  

Além da desigualdade social interferir na qualidade da assistência prestada na saúde, 

podemos perceber que a desigualdade na educação acaba influenciando também no 

atendimento recebido pelo cliente nos centros de atendimento, que muitas das vezes os locais 

da prestação dos serviços não possuem as mínimas condições de atendimento aos usuários, 

expondo o profissional a condições de trabalho sub-humanas e a clientela a riscos e agravos 

de suas patologias por falta de estrutura. Quando o usuário não tem conhecimento dos seus 

direitos resguardados por lei, é notório o prolongamento do tempo gasto para conseguir os 

benefícios e a assistência necessária para sanar suas necessidades.   

 

As políticas públicas devam ser eficazes, com a burocracia estatal 

dinâmica, livre de pressão clientelista, capaz de elaborar mecanismos 

gerenciais eficientes, estabelecer metas e verificar os resultados. 

Devem também propiciar aos agentes sociais a coparticipação nas 

ações públicas em prol do desenvolvimento social.  (JUNIOR; ELIAS; 

2006p. 915). 

 

E preciso que a saúde pública tenha não somente a participação do profissional que 

atua na área do atendimento, mas que participe da reformulação das ações no país, a visão 

desse profissional é extremamente importante pois ele lida com a necessidade das pessoas no 

dia-dia, é preciso que as metodologias de trabalho sejam avaliadas e alteradas dependendo dos 

resultados.    
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‘‘Os acidentes de trabalho são evitáveis e causam um grande impacto sobre a produtividade e 

a economia, além de grande sofrimento para a sociedade’’. (SANTANA;et.al,2006, p.1005). 

É possível fazer a prevenção dos acidentes de trabalho através de ações que envolva os 

trabalhadores nas decisões e nas mudanças realizadas nos locais de trabalho, o operário 

precisa se sentir valorizado entender que ele faz parte da uma engrenagem onde todos são 

importantes, e acima de tudo se sintam valorizados por participarem do processo. 

Segundo SANTANA;(et.al.2006, p.1005). Com a redução dos acidentes de trabalho os 

gastos com a previdência são drasticamente reduzidos, impactando diretamente na vida das 

comunidades, com isso existe a   possibilidade de sobra de benefícios para os investimentos 

em ações como a prevenção dos acidentes, a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, 

e de suas famílias dando a possibilidade do operário ser produtivo por todo o tempo em que 

ele estiver na ativa, com as medidas de prevenção o trabalhador tem a possibilidade de gerar 

renda e não sobrecarregar o INSS.  

O enfermeiro do trabalho precisa atuar de forma impar dentro das organizações, seja 

elas privadas ou particulares, também seria necessário o apoio do governo na regulamentação 

e exigência dos serviços de enfermagem do trabalho em ambientes que podem levar ao 

adoecimento do trabalhador, atuando de forma preventiva das doenças, reduzindo o desgaste 

dos operários perante suas rotinas de serviços e ajudando na educação e formação de uma 

mão de obra mais consciente para o mercado de trabalho, aja visto que muitas empresas já 

contrata o funcionário apresentando alguma patologia, decorrente de exames admissionais 

insatisfatórios com deficiências no processo de avaliação do real estado do trabalhador, além 

dos benefícios citados, o profissional de enfermagem pode realizar as rotinas de 

acompanhamentos dos operários que apresentarem algumas alterações nos estados de saúde 

na própria empresa, reduzindo assim as faltas do trabalho para a procura do serviço de saúde 

em ambientes externos, ajudando o trabalhador a conseguir seus direitos perante o sistema de 

saúde pública aja visto que o profissional da saúde possui conhecimento dos direitos do 

trabalhador, podendo agilizar o atendimento ao profissional. 

Segundo Santana et.al.2006, as quantias recebidas pelos operários que sofreram algum 

tipo de acidente de trabalho são liberadas após pericia medica, e envio do comunicado do 

acidente de trabalho (CAT), no caso da CAT, ela é disponibilizada pelo órgão empregador, 

tendo até o primeiro dia útil após o acidente sendo disponibilizado ao acidentado xerox da 

documentação e formalizar o pedido ao beneficiário. 
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Podemos observar que o trabalhador está resguardado perante a lei sobre seus direitos, 

onde a empresa arca com parte dos custos do funcionário e a previdência se encarrega da 

outra parte, muitas vezes o trabalhador da entrada no benefício por ser reincidente no mesmo 

acidente de trabalho, demostrando a deficiência do sistema voltado para a prevenção dos 

acidentes de trabalho, é necessário que ambas as partes, como empresa, funcionários e 

profissionais da área da segurança do trabalho siga as recomendações expressas nas normas 

regulamentadoras do trabalho também conhecidas como (NR’s.) 

 

As normas regulamentadoras também conhecidas como NR’s segue 

portaria nº 3.214 de 6-8-1978, para estabelecer os requisitos técnicos e 

legais a respeito da segurança e saúde ocupacional, conforme 

determina a NR- 1, as normas regulamentadoras são de observância 

obrigatória pelas empresas privadas e públicas, órgãos públicos da 

administração direta e indireta, e também, pelos órgãos dos poderes 

legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos pela 

consolidação das leis do trabalho – CLT. Vale dizer, ainda, que o 

empregador ficara submetido a aplicação das penalidades previstas na 

legislação caso não respeite os requisitos previstos nas disposições 

legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. 

(SZABO, 2016, p.11) 

 

As normas regulamentadoras, NR´s foram criadas para direcionar tanto o empregador 

quanto o funcionário, sobre suas obrigações, pelo lado do empregador oferecer medidas de 

segurança, acompanhamento técnico para os trabalhadores, fornecimento de materiais que 

minimizem a exposição do operário aos riscos da atividade em níveis aceitáveis, desenvolver 

ações de conscientização e de educação continuada para os profissionais, aplicar advertências 

quanto ao descumprimento das normas de segurança, pelos colaboradores. 

1.8 cabe ao empregado: 

a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, 

inclusive as ordens de serviço expedida pelo empregador; 

Alínea a com a redação dada pela port. da SIT nº 84, de 4-3-209.   

b) usar o EPI fornecido pelo empregador; 

c) submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras- NR; 

D) colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras- NR. 

1.8.1 constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do 

disposto no item anterior. 

Subitem com a redação dada pela port. da SSMT Nº 6, de 9-3- 1983. 
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1.9 o não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho acarretara ao empregador a aplicação das penalidades previstas na 

legislação pertinente.  

item com a redação dada pela port. da SSMT nº 6, de 9-3- 1983. 

. (SZABO, 2016, p.14) 

Tanto os funcionários quanto o empregador são incumbidos de obrigações e 

responsabilidades, e caso não siga as recomendações expressas em leis ficam sujeitos a 

penalidades e sanções administrativas, podendo serem autuados durante auditorias e 

denúncias durante fiscalização.  

 

A secretaria de segurança e saúde no trabalho- SSST é o órgão de 

âmbito nacional competente para coordenar, orientar, controlar e 

supervisionar as atividades relacionadas com a segurança e medicina 

do trabalho, inclusive a campanha nacional de prevenção de acidentes 

do trabalho – CANPAT, o programa de alimentação do trabalhador- 

PAT e ainda a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e 

regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho em todo o 

território nacional. (SZABO, 2016, p13) 

 

As ações dos órgãos fiscalizadores atuam de maneira não só punitiva, mas também de 

auxilio, quando há uma dúvida sobre o entendimento da interpretação e execução das leis. 

A NR-6 aprovada pela port. doMTb Nº 3.214, de 8-6-1978, descreve sobre ouso de 

equipamentos de proteção individual – EPI, essa norma descreve sobre a obrigatoriedade e 

responsabilidade tanto do colaborador quanto do contratante em fornecer equipamentos que 

seja de qualidade, em bom estado de uso e certificados de aprovação de uso. (CA). 

Segundo SZABO (2016, p. 89) independentemente de quem atue na empresa, se essa 

pessoa faz parte ou não daquele local em que se encontre, é obrigatório o uso de 

equipamentos de proteção individual e o respeito pelas recomendações  de segurança da 

empresa, é indispensável que o pessoal que atua com prevenção de acidente sejam amparados 

e apoiados pela organização para desenvolver ações que promova a conscientização e 

treinamentos da equipe de trabalho, e  nos casos mais graves a aplicação de advertências aos 

colaboradores que ignorar as leis e recomendações de segurança. 

O apoio a equipe de trabalho que atua na área de segurança é um importante passo 

para a empresa e para os seus colaboradores, essa atitude demostra o interesse dos gestores 

em preservar a integridade de seus operários, vale ainda ressaltar que a participação da 

gerencia no processo de conscientização é de suma importância e que optar pela educação e 
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conscientização é sempre o melhor caminho, é preciso estar atento, não agir com omissão e 

em alguns casos será necessário agir com rigor e aplicar as penalidades previstas na lei.  

A NR-9 descreve sobre o programa de prevenção de riscos ambientais, (PPRA) 

aprovada pela port. doMTb nº 3.214de 8-6- 1978. 

Texto com a redação dada pela port. da SSST nº 25 de 29-12- 1994. 

Artis. 176 a 178 da CLT. 

A NR- 9 é uma norma regulamentadora que visa a integração do patrão com os seus 

funcionários ela dá a oportunidade aos colaboradores de participarem e opinarem sobre ações 

de segurança e prevenção de acidentes de trabalho, essa participação de todos na elaboração 

de medidas é crucial para a motivação e entendimento da equipe, e o mais importante 

aproxima a direção do chão de fábrica. 

 

São considerados riscos ambientais, para fins de elaboração de PPRA, 

aqueles cujos os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos 

ambientes de trabalho, que, em função de sua natureza, concentração 

ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à 

saúde dos trabalhadores (SZABO, 2016, p.117) 

 

O funcionário que atua no setor de indústria de Laticínios convive com diversas 

exposições, seja ela física, química ou biológica, na utilização de equipamentos que possam 

comprometer sua integridade, na manipulação de substancias química de uso na limpeza e/ou 

analise de matéria prima, na exposição a umidade e a agentes biológicos, como fungos e 

bactérias que são encontrados nos ambientes úmidos das industrias.  

A NR -15 Atividades e operações insalubres, aprovada pela port. doMTb nº 3.214, de 

8-6-1978. 

Arts. 189 a 192 da CLT.  

Entende atividades insalubre toda e qualquer realização de qualquer procedimento 

que, mesmos com mediadas e uso de equipamentos de proteção individual não seja reduzido 

os riscos à saúde e a integridade física do operário a valores aceitáveis. 

“Todo trabalhador que exerça atividade insalubre deve receber um valor adicional de 

salário, que irá variar em função do grau de insalubridade”. (SZABO, 2016, p. 335.) 

É importante lembrar que quando o equipamento de proteção corrige ou minimiza os 

riscos de acidentes a empresa fica dispensada de efetuar pagamento sobre a insalubridade. 

NR- 17 ERGONOMIA  
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NR aprovada pela port. doMTb nº 3.214, de 8-6-1978. 

Texto com a redação dada pela port. do MTPS nº 3.751, de 23-11-1990.  

 

A NR-17 tem como principal objetivo estabelecer os parâmetros 

mínimos que permitam ao trabalhador desempenhar suas funções com 

o máximo possível de conforto, segurança e eficiência, evitando, 

assim que eles desenvolvam determinadas patologias consideradas 

frequentes. (SZABO, 2016, p. 364)     

 

O trabalhador precisa se sentir valorizado, seja através de ações simples de redução do 

desconforto, seja por investimentos baixos, ou até mesmo por mudanças de comportamento e 

postura durante a realização das tarefas. 

Segundo (SZABO (2016, p.364) não adianta oferecer um ambiente de trabalho 

adequado ao operador, se o mesmo não entender qual o seu papel no desenvolvimento de 

atividades de trabalho mais seguras, e que ações simples como práticas de exercícios durante 

o processo laboral está cada dia mais comum nos locais que possui trabalhos com 

movimentos repetitivos.  

É possível observar uma melhora de postura e redução de queixas de dores do pessoal 

operário, que realiza exercícios físicos antes das atividades laborais, como uma mudança de 

humor, tornando os trabalhadores mais saudáveis físico e mentalmente.  

 

II - ANALISES DOS RESULTADOS: 

 

A pesquisa de campo foi realizada através de questionário, os mesmos foram aplicados 

a diversos profissionais que atuam em diferentes funções no ambiente industrial, foi 

aguardado um período de um dia para os colaboradores responderem e devolver os 

questionários, porem a maior parte dos funcionários devolveram os questionários no mesmo 

dia.  

Durante pesquisa foi analisado o sexo predominante no ambiente de trabalho.  
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Gráfico  1; sexo dos entrevistados 

 Fonte: pesquisa direta 2017 

 

Podemos observar que o quadro de trabalhadores da empresa é composto 75% de 

trabalhadores do   sexo masculino e 25% do sexo feminino.   

Foi realizado uma análise da idade dos funcionários, para saber se esse fator poderia 

interferir nas respostas durante aplicação do questionário.  

 
Gráfico  2: Idade dos entrevistados 

 Fonte: pesquisa direta 2017  

 

Podemos observar nesse gráfico que a grande maioria dos colaboradores possui idades 

acima de 30 a 40 anos, 43%, esse fator demostra a necessidade de programas desenvolvidos 

na empresa que proporcione maior cuidado com a saúde de seus colaboradores, como ações 

de controle de doenças, como a hipertensão, obesidade, diabetes, desgastes provocados por 

movimentos repetitivos entre outros. E do mesmo modo podemos perceber que a empresa 

possui uma parcela de trabalhadores com idade entre 20 e 30 anos, esses dados possibilita o 

Enfermeiro do trabalho a atuar de forma dinâmica, mas com ações que que envolva toda a 

casse trabalhadora.   

“O processo de envelhecimento é, naturalmente, uma realidade biológica que tem seus 

processos próprios, em grande parte fora do controle humano o qual não pode ser evitado”. 

(GRUDZINSKI,2013, p 41) 

O Enfermeiro do trabalho deve estar atento e ter a visão crítica do ambiente de 
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trabalho em que está inserido, ter a habilidade de promover ações que vise a saúde coletiva 

dos trabalhadores.   

O gráfico abaixo se limitou em saber o grau de instrução dos colaboradores, 

objetivando compreender se esse fator poderia influenciar nos resultados de pesquisa.  

 
Gráfico  3: Grau de escolaridade dos entrevistados 

 Fonte: pesquisa direta 2017 

 

Através deste gráfico podemos perceber que 88% dos trabalhadores possui ensino 

fundamental, e 12% dos trabalhadores são analfabetos, o que reforça a necessidade de 

trabalhos e formas diferente nas abordagens de assuntos como orientações, nem sempre nesse 

caso palestras utilizando equipamentos audiovisuais irá resolver, o profissional poderá optar 

por palestras de um profissional que sofreu algum tipo de acidente, e conversas 

individualizadas com os trabalhadores pode ser realizado. 

 

Para exercer a enfermagem do trabalho, o enfermeiro deverá assumir 

um real compromisso com o trabalhador, envolvendo-o no diagnóstico 

e na busca de soluções dos problemas, identificando, estimulando e 

promovendo condições concretas para que o conjunto de trabalhadores 

tome consciência da relação existente entre vida, trabalho e saúde e 

que, em conjunto com os profissionais da saúde, procure a 

identificação e solução desses problemas. (MAURO, 1998 p. 480)  

 

O comprometimento do Enfermeiro do trabalho com a equipe é extremamente 

importante, a conquista da confiança dos trabalhadores é um fator crucial para o sucesso do 

trabalho em saúde e para o desenvolvimento da educação continuada.    

 

Neste gráfico foi perguntado o período que o funcionário trabalha na empresa. 
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Gráfico  4: Tempo de serviço prestado a empresa Fonte: Pesquisa direta 2017  

 

Podemos observar neste gráfico que 50% dos colaboradores trabalha na empresa a 

mais de 10 anos, 25% possui de 5 a 10 anos e 25% ente 1 a 2 anos de tempo de casa esses 

fatores mostra que a empresa possui pouca rotatividade de funcionários, sendo um fator que 

facilita o trabalho continuado, principalmente na área a segurança e saúde do trabalhador.    

 

O enfermeiro não deve apenas atuar quando a sua colaboração é 

pedida, é de responsabilidade do enfermeiro de saúde comunitária a 

avaliar quais são as lacunas de determinada comunidade e, neste caso, 

planejar as suas ações de forma a suprir essa falta de informação e 

condições de trabalho. (PEDROSA; ARAUJO; BRASILEIRO.2016 

p.7) 

 

Sabemos que os desafios para o enfermeiro são enormes, cabendo a ele ser o 

diferencial na assistência ao trabalhador, cabe ao enfermeiro buscar rotinas de trabalho que 

impacte de maneira positiva no dia-dia de seus assistidos, é preciso sair do meio 

convencional, sair de nossa zona de conforto, buscar compreender cada ser de maneira 

holística e tratar o homem cada uma com suas necessidades e expectativas. 

Foi perguntado aos profissionais que atuam em diversas áreas da indústria se eles 

entendiam qual a importância do uso dos equipamentos de proteção individual? 

 

Entrevistado 1: Entendo e a respeito, pois o uso dos EPís são para 

manter a saúde física e mental dos funcionários.  

Entrevistado 2: Sim para minha segurança.  

Entrevistado 3: Sim, muito importante para o funcionário na 

prevenção de acidentes. 

Entrevistado 4: Sim, devemos cuidar e preservar nossa saúde, pois 

porque um descuido pode ocasionar acidentes graves e deixar 

sequelas.  

Entrevistado 5: Sim, é muito importante para minha segurança. 

Entrevistado 6: sim, usando os equipamentos corretamente estou 
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cuidando da minha saúde e evitando acidentes.  

Entrevistado 7: sim eu entendo. 

Entrevistado 8: o uso dos equipamentos de proteção é muito 

importante, pois reduz os impactos de algum tipo de lesão que 

possamos sofrer ao longo do tempo.  

 

 

Pelo que podemos observar nas respostas, todos os funcionários têm consciência dos 

benefícios que os equipamentos de proteção individual podem oferecer ao colaborador. 

 

A insalubridade pode ser extinta de duas formas: pela concessão dos 

EPI aos trabalhadores, fazendo, assim, com que as probabilidades de 

que os mesmos sofram lesões e/ou adquiram algum tipo de doença 

ocupacional se tornem significativamente menores e pela adoção de 

medidas de conservação do ambiente de trabalho conforme limites de 

tolerância. (SZABO, 2016, p. 335) 

 

O uso dos equipamentos de proteção individuais, não só reduz a exposição do 

trabalhador a situações in salubres, garantindo que o funcionário execute suas atividades com 

segurança, mas também reduzem os custos das industrias com indenizações e penalidades 

ocorridas perante fiscalização do ministério do trabalho.   

Foi perguntado aos trabalhadores na visão deles, quais são as atividades de trabalho 

que mais desenvolve desgaste e dor durante a execução das mesmas?  

 

Entrevistado1: Carregamento de caminhões, devido a peso e postura 

inadequada.   

Entrevistado2: Todas as atividades executadas oferecem desgastes, 

pois as mesmas são repetitivas, mas acho que as atividades realizadas 

na câmara de expedição, setor de manteiga, pasteurização e 

laboratório o desgaste é bem maior.  

Entrevistado 3: Para mim o trabalho do caldeireiro e o que mais 

oferece desgaste, pois além de exercer atividades onde a postura é 

inadequada, trabalhamos pegando peso durante todo o dia.  

Entrevistado 4: Na minha opinião é o setor de produção, devido a 

trabalho em ritmo acelerado, e a postura inadequada que gera dores 

ao final do dia.  

Entrevistado 5: Trabalhar em locais com grande quantidade de ruído, 

atividades em lugares fechados, com calor excessivo. 

Entrevistado 6: Para mim o que mais gera desgastes são os 

carregamentos de produtos, devido ao ritmo de trabalho, postura e 

peso.  

Entrevistado 7: Na minha opinião e o setor de embalagem, por causa 

do peso e postura de trabalho.  
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Entrevistado 8: acho que todas as atividades que envolve movimentos 

repetitivos. . 

 

 

É notório o entendimento da classe operária sobre os fatores e atividades de trabalho 

que oferece maior desgaste físico e psicológico durante as rotinas laborais, gerando mal-estar 

e muita das vezes perca do rendimento devido a lesões sofridas diariamente durante o 

trabalho, e a necessidade de desenvolvimento de ações que busque a redução do sofrimento 

do trabalhador, muitas das vezes essas ações são simples, e serve para educar e também 

motivar colaborador.  

 

Não basta que a corporação conceda todas as ferramentas possíveis 

para que suas funções sejam exercidas com conforto e segurança se 

ele não tiver consciência da necessidade de desempenho das funções 

com certos cuidados, além de aproveitar oportunidades, como a 

ginastica laboral, pratica cada vez mais frequente nos dias de hoje. 

(SZABO, 2016, p. 364)  

 

A pratica da ginastica laboral é um procedimento simples, mas que tem um papel 

importante, essas atividades além de fortalecimento muscular ajuda na prevenção de lesões 

atua como ferramenta de aproximação das pessoas, pois durante a realização das atividades 

acontece a interação das pessoas, serve para fortalecer os laços e contribuem para a saúde 

física mental e social do trabalhador.  

Foi perguntado aos colaboradores se eles têm entendimento dos riscos e perigos que 

estão expostos durante a realização das atividades laborais? 

Entrevistado 1: Sim, vários por exemplo: queimaduras e intoxicações 

etc.  

Entrevistado 2: Sim, todos os tipos de riscos, principalmente por 

trabalhar em um ambiente úmido.  

Entrevistado 3: Sim, muitos entre eles os mais comuns e perigosos são 

queimaduras, intoxicação, quedas, problemas de coluna, pneumonia e 

várias outras doenças. 

Entrevistado 4: Sim, na área industrial que trabalhamos possuem 

equipamentos pesados, rede elétrica, trabalho em altura e 

ferramentas cortantes.  

Entrevistado 5: Sim, principalmente quedas.  

Entrevistado 6: Sim, queimaduras e quedas. 

Entrevistado 7: Sim, risco visual, queimaduras, tudo o que estamos 

manipulando tem um risco.  

Entrevistado 8: sim, acidentes e danos sérios a saúde.   

 

Observando as respostas dos trabalhadores, todos têm consciência dos perigos e riscos 
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que o ambiente de trabalho e que estão expostos, sabendo diferenciar diferentes riscos, desde 

os mais simples como os mais complexos.  

Segundo MACHADO; ZOCCHE; FRIGO (2013), o universo do trabalho, passa a ser 

um fardo para muitos empregados. Empresas valorizam mais as ações do que propriamente a 

saúde, valendo mais o tempo de produção e o lucro que o cuidado, deixando de lado o 

cuidado com a vida das pessoas. 

É necessário que as empresas e instituições compreendam que o cuidado a saúde do 

trabalhador deve ser um ato constante e permanente, reduzindo os autos valores gastos com 

indenizações e mutilações, gerando um problema para a sociedade, e para o trabalhador 

causando no mesmo um sentimento de impotência e na maioria das vezes quadros de 

depressão.  

Foi perguntado aos colaboradores se eles têm conhecimento das penalidades que a 

empresa pode aplicar ao colaborador que ignora as medidas de segurança no ambiente de 

trabalho, em especial o uso de EPI´S equipamento de proteção individual.  

 

Entrevistado 1: sim entendo, posso até ser demitido por justa causa; 

Entrevistado 2: Não, esse tipo de informação não me foi passado; 

Entrevistado 3: Eu praticamente desconheço, mas acho que se a 

empresa fornece os EPI´S e os funcionários não usa deve ter alguma 

penalidade sim, pois a mesma é cobrada pelo fiscal da empresa e ela 

por sua vez passa para o funcionário; 

Entrevistado 4: Não, essas penalidades não foram nos passados, foi 

passado somente a importância de se usar os EPI´S;   

Entrevistado 5: Sim, sei que a empresa pode até demitir por justa 

causa; 

Entrevistado 6: Não sei; 

Entrevistado 7: Sim, já fui informado; 

Entrevistado 8: Sim, advertências e se não resolver, até mesmo 

demissão por justa causa; 

 

Após análise das respostas dadas podemos concluir que uma grande parte dos 

colaboradores não tem conhecimento das penalidades que a empresa pode aplicar ao 

colaborador que descumprir as recomendações de uso de equipamentos de proteção individual 

e medidas de segurança durante as atividades, esses fatores demonstra a necessidade do 

trabalho de educação baseado nas normas regulamentadoras, NR’s.    

Art 157- Cabe às empresas:  

I - Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;  
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II - Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no 

sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;  

III - Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente;  

IV - Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.  

Art 158- Cabe aos empregados:  

I - Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que 

trata o item II do artigo anterior;  

Il - Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo.  

Parágrafo único - Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:  

a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do artigo 

anterior;  

b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.  

 

O conjunto de normas de segurança e medicina do trabalho é bastante 

claro quanto à obrigação das empresas na adoção de medidas 

preventivas de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no 

ambiente organizacional, e quanto aos empregados, cabe o dever de 

cumprimento das instruções expedidas pelo empregador, constituindo 

ato faltoso, a recusa injustificada. (COSTA,2007, p.4) 

 

É preciso que a empresa além de fornecer os equipamentos de proteção individual e 

treinamentos sobre a forma correta de uso tenha descrito um plano interno que oriente aos 

colaboradores sobre quais são seus direitos e deveres. 

Fez necessária uma percepção do gestor da empresa perante o funcionamento de sua 

propriedade e ao rendimento que os funcionários trás para seu empreendimento em analise 

aplicou-se um questionário para que melhor fosse compreendida sua satisfação e melhoria ao 

ambiente de trabalho. 

Você como gestor proprietário da indústria entende qual a sua responsabilidade 

perante seus colaboradores em relação ao uso dos equipamentos de proteção individual? A 

empresa é assistida por um técnico em segurança do trabalho, você pensou na possibilidade 

em ter um enfermeiro do trabalho atuando com prevenção proteção e promoção de acidentes 

em sua empresa? 

A resposta do proprietário da empresa foi à seguinte: “A minha responsabilidade 

como gestor é de fornecer e cobrar o uso de todos EPI´s necessários para a segurança dos 

colaboradores, e nunca pensei em ter um enfermeiro atuando nessa função especifica, muito 
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por desconhecer que esse profissional abrangia essa área de atuação”.    

Podemos observar pela resposta do gestor que o mesmo busca realizar seu papel como 

empregador, mas que não teve a oportunidade de conhecer as atribuições de um profissional 

da enfermagem atuando como ferramenta que busca a homeostasia entre equipe e ambiente de 

trabalho.  

A presença de enfermeiros nas empresas, mesmo nas situações em que 

a lei não obrigava sua inclusão na equipe de saúde ocupacional, se deu 

pela sensibilidade de alguns empresários, que conseguiram valorizar a 

melhoria da qualidade do atendimento prestado aos seus empregados, 

e consequente aumento de nível de satisfação, e diminuição dos 

acidentes e/ou doenças ocupacionais. (MAURO, 1998 p. 476)   

  

É notório a falta de oportunidade que o profissional de enfermagem do trabalho 

encontra para desenvolver suas atribuições nas organizações, fica claro a necessidade de 

maior divulgação do real papel do enfermeiro nas empresas, é preciso que a classe de 

enfermagem busque seu espaço atuando de maneira singular na prevenção promoção e 

recuperação dos trabalhadores.   

Foi perguntado ao gestor se a empresa possui alguma norma interna que oriente os 

colaboradores a fazerem uso dos equipamentos de proteção individual, principalmente quando 

estão expostos a situação de risco a sua saúde e integridade física?  

Entrevista do gestor: O mesmo relatou que não, já tentou descrever, mas até o momento não 

finalizou.  

E necessário que o empregador tenha uma descrição de normas 

internas voltadas para segurança no trabalho e que as mesmas sejam 

claras e de fácil entendimento para os colaboradores. A legislação 

pertinente às normas de segurança e medicina do trabalho é bastante 

concisa quanto à obrigação das empresas em garantir condições 

adequadas de trabalho e aos empregados quanto à correta utilização de 

equipamentos de proteção individual, mas prevenção não se faz 

somente com cumprimento de normas, é necessária a inclusão de 

programas capazes de integrar e despertar toda a organização para a 

importância da prevenção de acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais. (COSTA,2007, p.2) 

 

Através desta concepção podemos compreender a necessidade de inovação do trabalho 

realizado no ambiente laboral e que esse é um desafio que o profissional de enfermagem 

precisa estar preparado para lidar no dia-dia através de programas eficientes e métodos 

motivacionais que realmente envolvam toda equipe de trabalho da indústria.  

Foi perguntado ao empregador se o mesmo apoia as ações e atividades desenvolvidas 
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pelo pessoal que atua na área de segurança do trabalho.  

Entrevista do gestor: eu apoio sim as ações realizadas, porem por não entender muito 

sobre o assunto não sabe como agir em determinados momentos. 

É imprescindível o conhecimento da equipe gestora de suas obrigações e deveres 

perante seus colaboradores, o papel do enfermeiro do trabalho vai além do trabalho com a 

equipe operaria, podendo atuar como consultor das organizações desenvolvendo projetos 

treinamentos acompanhando nas contratações e principalmente sistematizando as ações no 

campo do trabalho.     

Os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais representam o 

mais grave problema de saúde do trabalhador e está relacionada 

causas de ordem material e de ordem pessoal, por desídia, 

inabilidade e/ou falta de treinamento, tendo como possíveis 

consequências: incapacidade temporária, incapacidade permanente, 

redução de capacidade laborativa e até a morte, fatores decorrentes 

de condições inseguras de trabalho por culpa ou dolo do empregador 

ou falta de atenção do trabalhador. (COSTA,2007, p.1;2) 

 

O trabalho de capacitação do trabalhador deve ser permanente, o profissional de 

enfermagem do trabalho tem todos os requisitos para desenvolver ações que busque a 

promoção, prevenção e recuperação do trabalhador, além orientar gestores e gerencia sobre 

suas obrigações.   

 

III- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível observar através dos resultados de pesquisa que a empresa pesquisada 

apresenta deficiência no sistema operacional, evidenciados pela falta de normas internas que 

regulamente o que são atitudes inadequadas no ambiente de trabalho, mostrou também a 

necessidade da divulgação das atribuições o enfermeiro do trabalho no ambiente laboral em 

locais com quadros de operários inferior a 3.501. Podemos observar a compreensão dos 

operários em relação aos riscos e penalidades em que estão expostos, onde uma pequena 

parcela desses funcionários relata não ter conhecimento do direito e dever da empresa em 

aplicar essas penalidades, reforçando a necessidade da sistematização do processo do trabalho 

nos processos laborais onde o enfermeiro do trabalho atua com a prevenção, proteção e 

promoção da saúde dos trabalhadores e a necessidade de medidas como a ginástica laboral na 

prevenção de lesões e dores decorrentes da realização das tarefas do dia-dia.  

 

 



 
 

 

115 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

IV- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

AGOSTINI, Marcia, saúde do trabalho, Rio de Janeiro 2002, encontrado em: http://books.scielo.org 

 

ANDRADE, Andréia de Carvalho; SANNA, Maria Cristina. Ensino de Biossegurança na 

Graduação em Enfermagem: uma revisão da literatura. Revista Brasileira de Enfermagem, 

2007 p. 569-570. Encontrado em: AC Andrade, MC Sanna - Revista Brasileira de 

Enfermagem, 2007 - repositorio.unifesp.br 

 

BULHÕES, Ivone. Enfermagem do Trabalho. v. 2. Rio de Janeiro: Ideas, 1976-1986. 

CARMO, Thaís Adriana; MASSON, Valéria Aparecida; TASSO, Cristiane Akemmy. 

Assistência de enfermagem do trabalho: prevenção de doenças ocupacionais. Ciência & 

Inovação, v. 3, n. 1, 2016. p. 53 

 

FRIGO, Jucimar; ZOCCHE, Denise Azambuja; MACHADO, Simone,O trabalho em 

enfermagem:reflexões a parti de situações de vulnerabilidade no contexto da saúde, Curitiba, 

Appris, 2013 p.17-115 

. 

GEOVANINI, Telma Et.al, História da Enfermagem, 2. ed. Rio de Janeiro, Revinter 2002 

p.7-330. 

 

SZABO, Adalberto Mohaijunior, Manual de segurança: Higiene e medicina do trabalho, ed. 

10ª, São Paulo, Rideel, 2016, p. 11 a 14, 89,117, 335, 364  

 

JUNIOR Nivaldo Carneiro; ELIAS Paulo Eduardo Mangeon.  Saúde pública: controle 

público e equidade no acesso a hospitais sob gestão pública não estatal: vol.40, número 5, 

outubro 2006.p 915 

 

KROEMER; GRANDJEAN, manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem, 5ª ed, 

Porto Alegre, brookman, 2005.p 166 

 

MAURO, Maria Yvone Chaves. Especialização em enfermagem do trabalho: uma proposta de 

mudança de paradigma. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 51, n. 3, p. 476, 1998. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v51n3/v51n3a11.pdf. 

 

PATRICIO, Zuleica Maria. Introdução a pratica de pesquisa socioambiental.Curso de 

especialização em gestão de recursos hídricos.  Florianópolis: UFSC/UFAL/FUNIBER 2005 

 

SANTANA, Vilma Souza Et al. Saúde pública: Acidentes de Trabalho, Custos 

Previdenciários e dias de Trabalho perdidos: vol.40, número 6, outubro 2006.p 1005,1007 

 

SILVA, José Vitor, Teorias de enfermagem, São Paulo: Látria 2011 p.24. 

 

COSTA, Lilian Gracyete Antonina Duarte, A Importância da Prevenção de Doenças 

Ocupacionais e Acidentes de Trabalho Para a Capacidade ProdutivaOrganizacional, p. 

2 a 4.Encontrado em: http://www.ri.unir.br/jspui/bitstream/123456789/817/1/Microsoft%20Word%20-

%20ACC%20Lilian%20Costa.pdf 

 

MAURO, Maria Yvone Chaves, Especialização em Enfermagem do Trabalho: Uma 

http://books.scielo.org/
http://www.ri.unir.br/jspui/bitstream/123456789/817/1/Microsoft%20Word%20-%20ACC%20Lilian%20Costa.pdf
http://www.ri.unir.br/jspui/bitstream/123456789/817/1/Microsoft%20Word%20-%20ACC%20Lilian%20Costa.pdf


 
 

 

116 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

Proposta de Mudança de Paradigma p. 472 a 483.Encontrado em: 
http://www.scielo.br/pdf/reben/v51n3/v51n3a11.pdf 

 

PEDROSA, Islayne Oliveira; DE ARAÚJO, Wglaison Paulo; BRASILEIRO, 

MarsileiEspíndula. A atuação do enfermeiro do trabalho na prevenção de riscos 

ergonômicos. Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem, v. 6, n. 18, p. 3-11, 2016. 
: http://dx.doi.org/10.24276/rrecien2358-3088.2016.6.18.3-11 

 

GRUDZINSKI, Silvia Cristina. Fatores da qualidade de vida no trabalho que podem 

interferir na transição para aposentadoria. 2013. 119 f. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2013. 

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1487 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v51n3/v51n3a11.pdf
http://dx.doi.org/10.24276/rrecien2358-3088.2016.6.18.3-11


 
 

 

117 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

GESTÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM JOÃO 

PINHEIRO: análise sobre a gestão de resíduos de uma Unidade de Saúde 

Pública de João Pinheiro (MG) 

 

  
Marcos Antônio da Silva¹ 

Patrícia Helena da Silva²  

Michelle Barra Caixeta Leão³ 

 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), 

na perspectiva do uso de EPIs, observando-se a relevância da prevenção de contaminação. Em 

um primeiro momento, será analisado as normas regulamentadoras. Após, será apresentado as 

classificações dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). Foram observadas também por meio 

de entrevista semiestruturada, algumas narrativas dos entrevistados acerca do uso de 

equipamento de segurança e a conscientização para a proteção do trabalhador.  

 

Palavras-Chave: RSS. Prevenção. EPIs. Saúde  

 

 

Abstract: This work aims to analyze the Health Services Waste (SSR), from the perspective 

of the use of PPE, observing the relevance of the prevention of contamination. Regulatory 

norms will be analyzed first. Afterwards, the classification of Health Services Waste (RSS) 

will be presented. It will also be observed, through a semi-structured interview, some 

narratives of the interviewees about the use of safety equipment and the awareness for the 

protection of the worker.  
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O trabalho salienta a preocupação com a geração de Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS), haja vista que nunca esteve tanto em evidência como nos dias de hoje a situação sobre 

a destinação dos resíduos de saúde, ou popularmente conhecido como lixo hospitalar.  

 As resoluções da ANVISA e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

dispõem sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

O Resíduo de serviço de saúde ou RSS, por definição, é o lixo resultante de atividades 

exercidas por estabelecimentos geradores que, por suas características, necessitam de 

processos diferenciados no manejo, exigindo ou não tratamento prévio para a disposição final. 

O Maior desafio é a falta de informações sobre o assunto e é um dos principais 

motivos para a ausência de projetos bem sustentados que determinem melhorias no setor. 

Particularmente os resíduos dos serviços de saúde merecem atenção especial em suas fases de 

separação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição 

final, em decorrência dos riscos graves e imediatos que podem oferecer, particularmente na 

questão infectocontagiosa. 

 

1. O UNIVERSO DA PESQUISA:  

 

Com base na problemática proposta, e, em se tratando de ciências humanas, a presente 

pesquisa, busca extrair pela metodologia qualiquantitativa, por meio do questionário que 

buscou explorar, por meio de perguntas objetivas e subjetivas as inferências dos pesquisados 

acerca da problemática Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). 

A opção pelo pela pesquisa qualiquantitativa, justifica-se pela facilidade de mensurar 

os resultados, mas também obter o pensar subjetivo dos entrevistados, tendo em vista o objeto 

a ser pesquisado, conforme afirma Demo (2001, p. 17), “Como o extenso quantitativo é mais 

facilmente ordenável, sobretudo mensurável, é preferido pelo método científico. 

O universo pesquisado teve como base uma unidade de serviço de saúde pública do 

município de João Pinheiro- MG. A abordagem qualiquantitativa, buscou realizar uma 

investigação sistemática, abrangente e comprometida, tanto com os princípios científicos, 

quanto com a realidade investigada da presente unidade de saúde. O município conta com 24 

estabelecimentos de saúde do SUS conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).  
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Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/joao-pinheiro/panorama. Acesso em 05 nov.2017.  

 

Embasando-se em Patrício (2003, p. 18) “[...] a qualidade de vida do ser humano como 

expressão da qualidade do seu processo de viver”, o presente trabalho de pesquisa justifica-se 

pela necessidade de estabelecer um conjunto de procedimentos de gestão, implantado a partir 

de bases científicas e técnicas acerca dos resíduos hospitalares.  

Para tanto, serão abordadas as normativas legais que estabelecem os critérios de 

manejo e descarte, bem como o direcionamento seguro dos Resíduos dos Serviços de Saúde - 

RSS de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, 

dos recursos naturais e do meio ambiente.  

Diante do exposto a presente pesquisa pretende responder a seguinte problematização: 

os critérios de separação, armazenamento, transporte e acomodação dos resíduos oriundos de 

um Hospital Municipal de João Pinheiro, obedecem às determinações da ANVISA e do 

CONAMA?  

A pesquisa está organizada em três categorias: 

1ª categoria retrata da proteção e o manuseio dos resíduos por parte dos profissionais, 

dentre eles gestores, técnicos e auxiliares de serviços gerais. 

2ª categoria traz à luz a reflexão sobre o risco dos RSS para os profissionais; 

3ª categoria salienta a relevância da formação continuada para os profissionais da 

saúde. 

Os sujeitos da pesquisa, foram 15 profissionais efetivos da Unidade de Saúde do SUS, 

organizados da seguinte forma: 
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Organograma 1: Elaborado pelo autor 

A pesquisa será balizada na metodologia mista, qualiquantitativa, tendo como eixos 

instrumentais: 

 Análise documental, normas e resoluções que regulamenta os Resíduos dos Serviços 

de Saúde (RSS); 

 Entrevistas semiestruturada com os profissionais da saúde, em consonância com o 

questionário fechado sobre a gestão dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). 

 

2. JUSTIFICATIVA:  

 

A pesquisa justifica-se, pela necessidade de reflexão, acerca dos riscos de 

contaminação biológica por vírus, bactérias e fungos, que são favorecidos pela ação seletiva 

de antibióticos e quimioterápicos, apresentando comportamento peculiar de multirresistência 

ao ambiente hospitalar, podendo provocar infecções de difícil tratamento.  

Os pacientes e os profissionais das áreas da saúde, bem como os funcionários que 

manuseiam os resíduos, são os potenciais alvos das infecções. Para tanto, é de grande 

relevância discutir sobre a normatização de conduta para o gerenciamento dos resíduos 

sólidos dos serviços de saúde.  

Os resíduos dos serviços de saúde são considerados perigosos tanto pela legislação 

americana, quanto pela normatização brasileira. A periculosidade é atribuída tanto pela 

toxicidade quanto pela patogenicidade. 
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Para o desdobramento desta pesquisa, foi necessário a busca por diversas informações, 

tanto via documentos, quanto pelas narrativas dos pesquisados acerca da problemática 

proposta.  

 

3. OBJETIVOS DA PESQUISA:  

 

3.1 Objetivo Geral:  

Verificar o manuseio e a destinação dos Resíduos de Serviços de Saúde – RSS de uma 

Unidade de Saúde do município de João Pinheiro – MG.  

3.2 Objetivos específicos: 

 Investigar sobre a produção, manuseio e armazenagem dos resíduos oriundos de 

um Hospital Municipal;  

 Analisar a existência de programas de orientação e prevenção, voltados para a 

classificação dos resíduos e dos riscos à saúde dos profissionais; 

  Apresentar conforme as diretrizes de prevenção e armazenamento, as 

possibilidades de adequação do manuseio e descarte dos resíduos;  

 Sugerir possibilidades de adequação ao manuseio e descarte dos resíduos.  

 

4. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

 

Para entender um pouco mais sobre o que é RSS é preciso saber e conhecer a 

classificação dos resíduos dos serviços de saúde, onde e como são gerados esses materiais que 

aparentemente apresenta ser nocivo a saúde da população. Diante da temática abordada, 

temos como amparo no Brasil, a RDC ANVISA n° 306/2004 e Resolução CONAMA 

nº 358/2005 que priorizam e normatizam todos os estabelecimentos prestadores de serviços de 

saúde no país, sejam públicos ou privados. Dentro das normativas previstas, todos os órgãos 

prestadores desses serviços são obrigados a elaborar, implantar e monitorar o seu Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). 

Conforme afirma Cubas (2008), os resíduos, de modo geral, são provenientes das 

atividades hospitalares, ou seja, são resultantes do processo de assistência direta à saúde. E, 

devem ser compreendidos não como nocivos quando não se tem os cuidados e equipamentos 

necessários para todas as etapas que é desde a produção, segregação, acondicionamento, 

identificação, transporte interno, armazenamento temporário, tratamento, armazenamento 
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externo, coleta e transporte externo e disposição final. Fatores estes que, ao serem 

manuseados inadequadamente coloca em risco a saúde dos profissionais e de todos os 

sujeitos, podendo gerar infecções hospitalares e danos ao meio ambiente.  

Segundo a RDC ANVISA n° 306/2004, os resíduos sólidos dos serviços de saúde 

podem ser classificados em cinco grupos que são eles: A, B, C D e E: 

 

Grupo A – resíduos biológicos e/ou infectantes  

Possuem agentes biológicos ou se apresentam contaminados por eles, 

causando riscos potenciais aos profissionais de saúde, ao meio 

ambiente e à saúde pública em geral. Constituído por sangue e 

hemoderivados; animais usados em experimentação bem como os 

materiais que tenha entrado em contato com os mesmos; excreções, 

secreções e líquidos orgânicos; meio de cultura; tecidos, órgãos, fetos 

e peças anatômicas; filtro de gases aspirados de área contaminada; 

resíduos advindos de área de isolamento; restos alimentares de 

unidade de isolamento; resíduos de laboratórios de análises clínicas; 

resíduos de unidades de atendimento ambulatorial; resíduos de 

sanitários de unidades de internação e de enfermaria e animais mortos 

a bordo de meios de transporte. Os resíduos do Grupo A não podem 

ser reciclados, reutilizados ou reaproveitados, inclusive para 

alimentação animal  

 
Grupo B – resíduos químicos 

 

 Apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas 

características químicas. Constituído por drogas quimioterápicas e 

produtos por elas contaminados; resíduos farmacêuticos 

(medicamentos vencidos, contaminados, interditados ou impróprios 

para consumo); produtos considerados perigosos conforme 

classificação da NBR 10.004/87 da ABNT (tóxicos, corrosivos, 

inflamáveis e reativos). Os resíduos do Grupo B com características 

de periculosidade quando não forem submetidos a processo de 

reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a 

tratamento e disposição final específicos (CONAMA, 2005).  

 

Grupo C – rejeitos radioativos  

São materiais resultantes de atividades humanas que contenha 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação 

especificados na resolução CNEN 6.05. Podem ser provenientes de 

laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e 

radioterapia.  Grupo D – resíduos comuns Resíduos que não 

apresentam risco biológico, químico ou radioativo à saúde ou ao meio 

ambiente, podendo se equiparar ao resíduo doméstico. Constituído por 

papel de uso sanitário ou fralda; absorventes higiênicos; peças 

descartáveis de vestuário; resto alimentar de paciente; material 

utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises; equipo de soro; e 
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outros similares não classificados no subgrupo contaminante A1; 

sobras de alimentos e do preparo de alimentos; resto alimentar de 

refeitório; resíduos provenientes de áreas administrativas; resíduos de 

varrição, flores, podas e jardins e resíduos de gesso provenientes de 

assistência à saúde.  

 

Grupo D – Comuns 

desde que higienizados e descontaminados conforme normas legais e 

atender sugestão de padronização da Resolução CONAMA nº 275, de 

25 de abril de 20011 , podem ser destinados para reciclagem e 

reutilização.  

 

Grupo E – resíduo perfurocortantes 

Materiais perfurocortantes ou escarificantes como: lâminas de 

barbear; agulhas; escalpes; ampolas de vidro; brocas; limas 

endodônticas; pontas diamantadas; lâminas de bisturis; lancetas; tubos 

capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas e utensílios de 

vidros quebrados no laboratório e similares. Observação especial para 

o descarte de agulhas e seringas que devem ser descartadas como 

conjunto, vedado reencapar agulhas ou retirada manual. 
 

Stehling (2013) percorre a temática, partindo da antiguidade, onde os resíduos dos 

serviços de saúde eram gerados apenas pelos setores hospitalares, e por desenvolverem esses 

tipos de resíduos tinham suas produções consideravelmente pequena baseada na população da 

época, essa geração de resíduos além de serem em pequenas escalas, boa parte dos resíduos 

produzidos eram descartados nos solos onde grandes partes eram absorvidos pelo meio 

ambiente, os resíduos produzidos não eram suficientes para a contaminação dos solos, do 

lençol freático e nem eram suficientes para que houvesse desequilíbrio ambientais. 

Conforme afirma Stehling (2013), por um longo tempo houve um controle 

considerado eficaz que não causava preocupação para os gestores daquela época, que 

poderíamos sugerir conforme as abordagens teóricas, que havia certo desconhecimento dos 

riscos dos produtos produzidos até mesmo pela pequena produção de resíduos que não 

causavam ou desconheciam os danos causados a saúde da população ou até mesmo como já 

foi dito na contaminação do meio ambiente. 

Em meados do final do século XIX e período da revolução industrial na Europa, houve 

grandes migrações das populações dos setores rurais para a zona urbana, houve então a 

evolução e crescimento das populações urbanas, com isso os vilarejos, cidades, parques 

industriais cresceram rapidamente e desordenadamente fazendo com que a populações da 

zona rural migrassem para esses setores formando-se grandes centros urbanos e industriais. 
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Corroborando com o autor citado anteriormente, trazemos Patrício (2003) enfatizando 

que, como a geração e produção dos RSS não era fator de preocupação para a época, logo 

apareceram às consequências com a guerra mundial que mataram e feriram milhares de 

pessoas. Partindo deste marco teórico, foi que os resíduos de serviços de saúde começaram a 

então ganhar grandes destaques na produção e geração dos materiais contaminados.  

Patrício (2003) elucida que os materiais descartáveis ganham grandes destaques no 

período pós-guerra, pois para que pudessem atender a quantidade de procedimentos 

hospitalares que surgiram no período foi que despertou nas indústrias o desenvolvimento de 

materiais que não tivesse necessidades de ser reutilizados e que tivesse disponibilidade de ter 

estoques suficientes para as demandas dos atendimentos hospitalares, materiais esterilizados 

contendo embalagens de fácil manuseio para serem abertas durante os procedimentos, essa foi 

uma invenção de grande praticidade e modernidade para o período. Foi com essa tecnologia 

que começou as preocupações ambientais com o excesso de materiais descartáveis que foram 

sendo descartados no meio ambiente.        

No Brasil o gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde (RSS) até a década de 

1980 ainda não tinham grandes destaques em mídias, os materiais produzidos eram 

descartados em solos de lixões ficando expostos aos riscos de contaminações pelos materiais 

produzidos com alto poder de contaminação, até então o nome dado aos resíduos eram Lixos 

Hospitalares.  

Após ganhar destaques pelo alto poder de contaminação e pelos acúmulos dos lixos 

descartados esses lixos ganharam destaques em mídias e atualmente passaram a serem 

chamados de resíduos dos serviços de saúde (RSS), e tendo que se criarem leis que 

regulamentasse os serviços de saúde, pois a quantidade de setores geradores de resíduos dos 

serviços de saúde são as Clínicas médicas, Laboratórios, consultórios odontológicos, clínicas 

veterinárias e farmácias, esses setores apesar de produzirem lixos em pequenas quantidades 

também passaram a serem destaques por também produzirem os chamados lixos dos serviços 

de saúde e são setores que vem crescendo exageradamente, e na mesma proporção a 

população cresce e precisam dos serviços de saúde, os serviços oferecidos a esta população 

acompanha o crescimento e consequentemente os resíduos produzidos aumentam de acordo 

com os procedimentos realizados.   

Para o desenvolvimento teórico do trabalho o embasamento foi de acordo com as 

normas e resoluções que dispõe sobre as regulamentações técnicas para a regulamentação dos 



 
 

 

125 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

serviços de saúde: 

a) Lei 7498/86 o enfermeiro devidamente inscrito e com situação ético-profissional 

regular no seu respectivo Conselho Regional de Enfermagem, assumir a 

responsabilidade Técnica do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde. 

 

b) Resolução RDC 306/2004 (ANVISA 2004). O gerenciamento dos resíduos dos 

serviços de saúde é o conjunto procedimentos de gestões que planejam e implementam 

a partir de dados técnicos e científicos e de uns conjuntos de normas e resoluções com 

o objetivo de minimizar a produção e segregação dos RSS, encaminhando os resíduos 

de forma segura para ambientes adequados para que não coloque em risco a proteção e 

saúde dos trabalhadores e dos recursos naturais e ambientais. 

c) Resolução do CONAMA N° 358 de 29/04/2005, aplica-se para todos os 

estabelecimentos geradores dos serviços de saúde humana ou animal a 

responsabilidade de tratamento e disposição final para os (RSS) 

d) Norma Brasileira NRB 1004/2004, (ABNT, 2004), aplica-se a todos os 

estabelecimentos geradores dos (RSS) a elaborarem planos que regularizem a 

produção e o acondicionamento dos resíduos dos serviços de saúde humana ou animal 

(PGRSS) desde a produção até seu destino final. 

e) Norma reguladora, NR, 32/2005, do Ministério do Trabalho. Pelo fato de os 

profissionais de saúde estar expostos aos riscos por contaminações oriundos dos 

serviços de saúde, ex: vírus que poderão trazer danos e doenças graves a saúde 

humana, definindo então a implementação, proteção e segurança á saúde dos 

trabalhadores dos setores gerados de (RSS) 

Esta abordagem preliminar, conforme afirma Agapito (2007), perpassa por um breve 

estudo histórico conceitual, onde, constata-se a ocorrência de ineficiência da manipulação de 

resíduos e suas substâncias são altamente nocivas à saúde e ao meio ambiente.  

Diante do exposto, a problemática apresentada, perpassa pelo trilhar reflexivo sobre as 

necessidades de cuidado apurado no manuseio e descarte. Bem como de políticas de treinamento 

continuado a todos os profissionais que prestam serviços à saúde, no sentido de colaborar para com a correta 

manipulação pelo profissional, não se limitando à transmissão de informações, mas a conscientizá-

los, intensivamente, sobre a prevenção de contaminações.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

5.1 Proteção e o manuseio dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

 

Tendo em vista a importância e a difusão sobre o tema nos cenários nacional e 

internacional, os pesquisados trouxeram suas inferências acerca da temática sobre o manuseio 

e descarte dos RSS. Sendo assim, serão apresentadas algumas narrativas que discorrem sobre 

o assunto.  

Os resíduos são separados conforme o protocolo, mas falta materiais 

que contribui para a ineficácia desse serviço o que pode prejudicar o 

meio ambiente. (Gestor 1) 

 

Treinamento especifico do tema não, mas é feito orientações quanto 

ao manuseio no setor que você atua e de acordo com a função que 

assume. (Gestor 2) 

 

Não, as vezes algum colega de bom coração orienta, raramente o 

supervisor orienta de forma correta (Gestor 3) 
 

Ao analisarmos as inferências do grupo de gestores, as expectativas eram que as 

mesmas viessem de encontro com uma visão mais ambiental, o que está previsto nas 

regulamentações pertinentes ao tema: atividades ligadas a redução, gestão e descarte de 

resíduos perigosos e a habilidades de gerenciamento logístico.  

 

Tem resíduos de todos os tipos, o bem simples comum, o contaminado, 

o pouco contaminado e o muito contaminado quando atende um 

paciente em estado muito crítico. (Auxiliar de Limpeza 1) 

 

Passando por todos os procedimentos que tem que ser feito chegando 

ao ponto final da incineração ou aterro sanitário. (Auxiliar de 

Limpeza 1) 

 

Perigoso, pois meche com muitos materiais contaminados com restos 

de cirurgias. (Auxiliar de Limpeza 3) 

 

Tem muita coisa perigosa, tem que tomar muito cuidado com tudo que 

sai das salas. (Auxiliar de Limpeza 4) 

 

Em consonância com a Resolução RDC 306/2004 (ANVISA 2004) e pelo fato, dos 

Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS), causarem danos ambientais e principalmente para a 

saúde da população. Se faz necessário que os profissionais da área, sejam devidamente 



 
 

 

127 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

treinados para que seu manuseio ocorra da forma correta, com os devidos equipamentos de 

segurança (EPI). 

Os resíduos são separados conforme o protocolo, mas falta materiais 

que contribui para a ineficácia desse serviço. (Técnico de Saúde 1) 

 

São produzidos resíduos de todos os grupos. Porém, os do grupo A e 

E são predominantes e por isso deveriam ser condicionados e 

identificados de forma correta para evitar acidentes. (Técnico de 

Saúde 2) 

 

São produtos de alto risco devido ser contaminante com grande 

quantidade de secreção (Técnico de Saúde 3) 
 

Segundo a RDC ANVISA n° 306/2004, os resíduos sólidos dos serviços de saúde 

podem ser classificados em cinco grupos que são eles: A (Biológicos), B (Químicos), C 

(Radioativos), D (Comuns) e E (Perfuro Cortantes). 

Aqui são produzidos os materiais de todas categorias, desde o mais 

comum até os mais contaminados, temos que saber com o que estamos 

lidando. (Técnico de Saúde 4) 

 

Muito perigosos, mas usando a proteção fica tudo tranquilo. (Técnico 

de Saúde 5) 
 

Nesta primeira categoria, é possível perceber que os entrevistados têm consciência da 

periculosidade, mas, apenas o grupo de técnicos aprofundaram neste quesito.  

 

5.2 A utilização de EPIs e o risco do manuseio dos RSS para os profissionais 

 

Conforme o manual da CIPA, o Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo 

dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção 

contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. 

 

A grande maioria se recusa a usar, mesmo sabendo dos riscos. 

(Gestor 1) 

A utilização do EPIs deixa muito a desejar, apesar de ter fiscalização 

não se usam como deveriam. (Gestor 2) 

 

Existe um descaso e falta de compromisso com a própria segurança. 

Quando são cobrados e avaliados eles usam, mas no geral acham 

desnecessário. (Gestor 3) 
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Conforme as diretrizes nacionais, o gerenciamento dos RSS constitui-se em um 

conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas 

e técnicas, normativas e legais, e, cabe ao gestor organizar ações e estratégias que minimizem 

a periculosidade, e, possibilite um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à 

proteção de todos os envolvidos e a preservação da saúde.  

 

Infelizmente ainda há profissionais negligentes quanto ao uso dos 

EPIs, no entanto a CCIH é bastante vigiante quanto a isso, sempre 

cobrando e até punindo quem não faz o uso correto destes. (Gestor 4) 

 

Sim, conforme o protocolo é disponibilidade do Hospital. (Gestor 5) 

 
Pressupõe-se por meio das primeiras análises das inferências deste grupo, que um 

dos principais problemas é a falta de plano de ação da gestão e um devido compromisso por 

parte de todos os agentes envolvidos.  

 

Sim tem as lixeiras adequadas para cada categoria e com 

diferenciação de sacos para lixos preto, comum e branco para lixos 

contaminados (Auxiliar de Limpeza 1) 

 

Eu tento fazer o melhor para sair tudo certinho. (Auxiliar de Limpeza 

3) 

 

Sim, são transportados com muito cuidado, cada tipo de produto vai 

para um lugar. (Auxiliar de Limpeza 5) 

 

Para promover o manuseio correto, é necessário um conjunto de conhecimentos, tais 

como: a composição, a caracterização e o volume dos resíduos, bem como a maneira lidar 

com os tipos de resíduos.  

Sim, conforme o protocolo é disponibilidade do Hospital. (Técnico de 

Saúde 1) 

 

Não, durante todo esse processo ocorrem falhas, principalmente na 

separação dos resíduos comum e contaminados que deveriam ser 

descartados em sacos preto e branco respectivamente. (Técnico de 

Saúde 2) 

 

Sim, semanalmente é feita a coleta desses resíduos separadamente em 

seu devido lugar de armazenamento. (Técnico de Saúde 3) 

 

Nosso trabalho vai até descartar os materiais no lixo, daí o pessoal 

da limpeza faz o resto, devido ao grau de contaminação dos 
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materiais, eles usam sempre os equipamentos de segurança, EPIs. 

(Técnico de Saúde 4) 

 

Sim, todos os materiais produzidos no hospital devem ser acomodados 

em seu devido local, mas sempre tem uns que não faz tudo certo. 

(Técnico de Saúde 5) 
 

Nesta segunda categoria, buscou-se balizar na preocupação com os princípios de 

manuseio seguro dos RSS. Mas, ainda é possível perceber uma lacuna sobre a solução de 

tratamento e destinação final adequada à realidade do da unidade pesquisada.  

 

5.3 O processo de aperfeiçoamento dos profissionais da saúde e a relevância da 

formação continuada  

 

A Resolução 306 de 7 de dezembro de 2004, determina que todos os profissionais que 

trabalham no serviço, mesmo os que atuam temporariamente ou não estejam diretamente 

envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, devem conhecer o sistema adotado 

para o gerenciamento de RSS.  

Dentro deste viés, são imprescindíveis o treinamento e a formação continuada de todos 

os profissionais envolvidos. Ao analisarmos as respostas, as mesmas expõem o não 

cumprimento desta determinação legal.  

 

Sim, anualmente acontece palestras a respeito do assunto. (Gestor 3) 

 

Não há treinamentos, no ano de 2014 houve um treinamento para 

todos os funcionários da instituição HMACV, onde houve a 

participação de 95% da equipe de limpeza e da lavanderia e 25% do 

restante da equipe que atua no hospital, desde enfermeiros, técnicos, 

farmacêuticos etc. (Gestor 4) 

 

Treinamento periódico não, mas já aconteceu vários treinamentos e 

eventos relacionados a esse tema. (Gestor 5) 
 

A mesma resolução coloca com veemência que todo o pessoal envolvido diretamente 

com os processos de higienização, coleta, transporte, tratamento, e armazenamento de 

resíduos, devem receber orientações constantes por meio de treinamentos, ou reuniões 

periódicas.  

 

Sim, todos os anos temos treinamentos adequado, é explicado e 
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realizado de forma muito esclarecedora. (Auxiliar de Limpeza 4) 

 

Sim, já recebemos em treinamento sendo já está defasado, mesmo 

estando com todos EPIs não impede de nos contaminarmos. (Auxiliar 

de Limpeza 4) 

 

A gente recebe informações da Enfermagem. (Auxiliar de Limpeza 4) 

 

Treinamentos não, mais a gente sabe dos cuidados. (Auxiliar de 

Limpeza 4) 

 

As coisas mudam muito, acredito que tem que ter treinamentos para a 

gente ter mais esclarecimentos com tudo que temos o contato. 

(Auxiliar de Limpeza 4) 

 

Sem dúvida os fatores citados contribuíram para a consolidação de práticas 

sustentáveis no ambiente de saúde, mas são insuficientes, pois tendo em vista a mutação de 

variáveis ambientais e de saúde, é relevante que os treinamentos de maneira prática façam 

parte do cotidiano dos sujeitos envolvidos no processo relacionados ao RSS.   

 

O treinamento que teve foi pelo curso de sua formação e experiência 

adquirida no decorrer do tempo de serviço. (Técnico de Saúde 1) 

 

Atua na área hospitalar ocupando o cargo de técnico em enfermagem 

há 7 anos, e até os dias atuais houveram apenas dois treinamentos a 

cerca deste tema, acho que deveria haver programas de educação 

continuada, para que todos os profissionais de saúde, de todas ás 

áreas pudessem entender e executar passo a passo as precauções 

para autoproteção. (Técnico de Saúde 2) 

 

Sim, porque todos os profissionais estão sujeitos a ser contaminados 

no ambiente hospitalar devido ao grande foco de resíduos coletados 

no dia-a-dia, mas sempre somos orientados a usar os EPIs e sem dá 

treinamentos. (Técnico de Saúde 3) 

O treinamento aqui é por nossa conta, se você quiser adoecer é só 

não se prevenir. (Técnico de Saúde 4) 

 

Jamais, gostaria que os gestores fizessem treinamentos que 

esclarecesse muita coisa para nós que lidamos com muita coisa 

originada dos resíduos do hospital. (Técnico de Saúde 5) 

 

Atualmente, somente o pessoal citado recebe o treinamento, e, os mesmos são 

esporádicos, o que pode ocasionar uma falta de conscientização sobre o manejo, segregação, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, e este deve ser um 
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compromisso contínuo e integral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho, teve como objetivo de analisar o manejo correto dos RSS, dentro 

de um gerenciamento adequado, bem como verificar o uso de EPIs e o treinamento adequado 

para os profissionais envolvidos. 

Contudo, torna-se indispensável o conhecimento sobre as características e riscos 

que envolvem os Resíduos de Serviços de Saúde para todos os indivíduos que estão 

envolvidos nesse processo. Neste sentido, torna-se preponderante que haja por parte da gestão 

e dos demais profissionais um maior empenho no sentido de prevenir contaminações e 

minimizar possíveis situações de risco tanto para os profissionais, quanto toda a sociedade.  
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Resumo: A presente pesquisa é uma análise dos empreendimentos voltados para as causas 

sociais. O estudo objetivou compreender como a comunidade carente do município de 

Brasilândia de Minas, no Estado de Minas Gerais é assistida, e qual relação das empresas 

privadas e órgãos públicos em projetos de assistência social. A metodologia utilizada foi de 

viés qualitativo com aspectos quantitativo de caráter descritivo explicativo. Em suma, o 

trabalho afirma a extrema necessidade de criação de um Centro de Desenvolvimento Social 

que atue nos âmbitos cultural, educacional, ambiental e principalmente no financeiro, com 

participação colaborativa de setores públicos, privados e da comunidade carente.  
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Abstract:  This research is an analysis of the projects focused on social causes. The study 

aimed to understand how the needy community of the municipality of Brasilândia de Minas, 

in the State of Minas Gerais is assisted, and which the private companies and public agencies 

in social assistance projects. The methodology used was qualitative with quantitative aspects 

bias of descriptive explanatory character. In short, the work affirms the need for the creation 

of a Social Development Center Act in cultural, educational, environmental and especially in 

financial, with collaborative participation of public, private sectors and the community 

lacking. 

 

Keywords: Social Entrepreneurship. Social projects. Quality of life. Empowerment. Third 

Sector 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ação solidária sempre esteve presente na sociedade de Brasilândia de Minas, através 

de pequenas doações, movimentos sociais promovidos por igrejas, escolas e empresas. Tais 

ações, sempre ocorreram a curto prazo, sem monitoramento de resultados, na maior parte com 

um planejamento com elaboração rudimentar, mas, que geravam benefícios para o grupo de 

indivíduos alcançados. Apesar deste histórico positivo de ação social, este projeto objetiva um 

alcance maior de indivíduos através do empreendedorismo social.  

O empreendedorismo social é definido como um negócio com duas características 

dominantes, lucro e desenvolvimento social.  O negócio consegue ser lucrativo ao passo que 

traz desenvolvimento para a sociedade em que está inserida.  

Alves enfatiza: 

A definição de empreendedorismo social possui uma infinidade de 

ramificações e setores de ação. Do ponto de vista global, o 

empreendedorismo social diz respeito a atividades inovadoras com um 

objetivo social na sua forma lucrativa (como em investimentos sociais e 

comerciais, ou na sua vertente de empreendedorismo social corporativo), na 

sua forma não lucrativa, ou em formas mistas (tais como estruturas híbridas 

formadas por abordagens não lucrativas e lucrativas em simultâneo). Do 

ponto de vista mais restrito, o empreendedorismo social normalmente refere-

se ao fenômeno da aplicação de conhecimento se competências de mercado 

ao setor dos negócios sem fins lucrativos, tal como acontece em 

organizações que encontram formas inovadoras de ganhar dinheiro. 

(ALVES, 2012, p.16). 

 

O presente estudo teve por escopo analisar as capacidades do Empreendedorismo 

Social como uma ferramenta de gestão de projetos sociais voltados para a classe com menor 

poder aquisitivo em Brasilândia de Minas.  

Brasilândia de Minas, locus onde o estudo foi realizado, fora distrito do município de 
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João Pinheiro até 1995, no entanto, foi desmembrada pela Lei Estadual n° 12030, de 

21/12/1995. Brasilândia de Minas, MG, está situada na região noroeste de Minas Gerais, à 

465 km da capital do estado e 291 km da capital do país (vias de acesso mais rápido), a 

economia local dominante é a agropecuária, com destaque para a criação de gado leiteiro e de 

corte. Outro potencial da cidade para a economia é o comércio, que oferece inúmeros opções 

de estabelecimentos com diferentes segmentos. Segundo censo do (IBGE 2010) a população 

estimada para 2017 é de 16.105. A área territorial (hab/km²) é 2.509,694. 

 É partindo da conceituação de empreendedorismo social, defendida por Alves (2012), 

no Manual de Empreendedorismo Social, que o trabalho se desenvolveu; investigando como 

as organizações desenvolvem esta capacidade do empreendedorismo.   

 O empreendedorismo social, busca não apenas a criação de projetos e movimentos 

sociais, mas, tem a finalidade de buscar para a classe social baixa o desenvolvimento em sua 

totalidade, propiciando ao grupo de indivíduos assistidos, a possibilidade de ser criadora do 

seu próprio futuro, preocupando com a busca pelo conhecimento, capaz de desenvolver-se 

financeiramente, profissionalmente, culturalmente e humanamente.   

   A justificativa e relevância pessoal deste estudo, está relacionada com a necessidade 

pessoal em contribuir para a transformação da sociedade. Primeiramente percebendo, através 

da pesquisa, o outro e respeitando suas necessidades, para então, desenvolver meios de 

intervir e propiciar uma mudança que seja necessária e desejada.  Partindo de o conhecimento 

do outro poder analisar criticamente a conduta humana, em destaque a própria postura como 

profissional em relação as necessidades e condições de outrem.  

  No meio acadêmico a relevância desta pesquisa se volta para a atualização de registros 

sobre o assunto, proporcionando ao meio acadêmico mais uma fonte de pesquisa relacionada 

ao empreendedorismo social, gestão de projetos sociais e ao desenvolvimento social, uma 

pesquisa elaborada com base nas ações e resultados dos estudos teóricos e práticos.  

  A relevância social, está relacionada em alertar as organizações á voltar a atenção para 

o empreendedorismo social, aumentando lucros e desenvolvendo pessoas. Promover a 

igualdade social, com oportunidade de crescimento, de investimento, de transformação, de 

melhoria de vida. Contribuindo desta maneira para uma melhoria na qualidade de vida do 

grupo assistido, e fortalecimento das empresas.   

As perguntas que motivaram a realização deste estudo são respectivamente: As 

empresas privadas de Brasilândia de Minas conhecem o empreendedorismo social e suas 
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funções? A sociedade brasilandense sabe o que é empreendedorismo social? Existe 

possibilidade de criação e implementação de um projeto social em Brasilândia?  

A pesquisa buscou respostas aos problemas apresentados, encontrando meios de o 

empreendedorismo se estabelecer como um desenvolvedor educacional, profissional e 

financeiro em Brasilândia de Minas.  

O estudo tem como objetivo geral analisar como os empresários compreendem e 

praticam o Empreendedorismo social como uma ferramenta de gestão de projetos sociais 

voltados para a classe baixa em Brasilândia de Minas.  

Os objetivos específicos deste trabalho são respectivamente: Pesquisar as organizações 

privadas e a comunidade, conhecem o empreendedorismo social e suas capacidades. Verificar 

as ações sociais existentes na comunidade pesquisada. Examinar a possibilidade de criação e 

implementação de projeto social efetivo e eficaz na cidade de Brasilândia de Minas.   

Em hipótese, tanto as instituições, quanto a sociedade, não conhecem as características 

do empreendedorismo social. Uma parte significativa de empreendedores, o são, sem saber 

deste fato. Uma dona de casa, pequeno produtor rural, entre outros indivíduos, praticam o 

empreendedorismo social sem ter noção científica do que é empreender. Quanto às 

instituições, pode se observar a ausência de conhecimento a respeito de empreendedorismo 

social, através da prática, visto que, uma empresa que conheça este fator e os seus benefícios e 

retornos lucrativos jamais o ignoraria, não o praticando.  

As ações sociais existentes na comunidade são de iniciativa pública e privada. O órgão 

público que desenvolve ações sociais é o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

que é responsável pela organização e oferta de serviços sociais básicos nas áreas com 

condições de risco e vulnerabilidade social.  Já as iniciativas de ações sociais privadas, partem 

de um grupo de pessoas, juntamente com algumas empresas e organizações filantrópicas, 

neste caso as igrejas, com movimentos beneficentes, nos quais as rendas ou material arrecado 

são destinados a famílias e grupos em situação de risco. As iniciativas privadas sempre 

acontecem com um alvo definido, tais como, organização de bazar, rifas e almoços 

beneficentes com renda investida na melhoria de casas, arrecadação de cestas básicas, roupas 

e material escolar para determinadas famílias, entre outros movimentos.  

Conjectura-se que o melhor projeto de desenvolvimento social, seja um que dê ao 

indivíduo assistido a possibilidade de sair do projeto com condições de se desenvolver no 

sentido educacional, financeiro e pessoal, ou seja, um projeto social deve proporcionar aos 
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assistidos a possibilidade de alcançar a autonomia e a independência pessoal.  

A criação de um projeto social efetivo e eficaz é possível, se, os grupos que já 

desenvolvem alguma ação social, juntamente com o órgão público responsável e empresas 

trabalharem mutuamente em busca deste objetivo. Todas podem identificar as principais 

necessidades e trabalhar na resolução das mesmas. Onde existe necessidade, existe também 

possibilidade de transformação. 

Visando alcançar os objetivos propostos o estudo será realizado por meio da pesquisa 

qualitativa com aspectos quantitativos, sendo um estudo realizado em campo. Os 

instrumentos utilizados serão a leitura, analise e interpretação de textos sobre o tema proposto. 

Também serão aplicados questionários à alguns dos clientes assistidos pelo CRAS, escolhidos 

de acordo com a acessibilidade e pré-disposição a participar da pesquisa, outro questionário 

será aplicado a organizações privadas do Município de Brasilândia de Minas - MG.  

 Os instrumentos de coleta de dados usados nesta pesquisa são dois, o primeiro a 

análise literária, buscando obras e autores como; (PARENTE,2011), (MELO, NETO e 

FROES, 2002) e o Manual do Empreendedorismo Social, entre outras obras que discutem 

sobre o tema, para assim, definir a fundamentação teórica deste estudo e relacioná-la com a 

realidade pesquisada.  

A segunda ferramenta de coleta de dados que será utilizada é a aplicação de dois 

questionários. Serão aplicados questionários a algumas empresas na cidade de Brasilândia de 

Minas com vistas a identificar as práticas de empreendedorismo social de iniciativa privada, 

sendo composto de seis perguntas destinadas ao proprietário ou responsável da instituição. O 

segundo questionário foi composto de dez perguntas, destinadas ao público alvo dos projetos 

sociais, visando verificar a efetividade dos mesmos e as interferências que estes fazem em seu 

modo de vida.  

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1. O Empreendedorismo Social  

Os termos   empreendedor social e empreendedorismo social são traduções das 

expressões social entrepreneur e social entrepreneurship advindas da língua francesa e 

significam: “aquele que assume riscos e começa algo novo” (DORNELAS, 2001, p. 26), 

tendo sido utilizados pela primeira vez em inglês entre as décadas de 1960 e 1970 do século 

XX.  A difusão do termo ocorreu durante as décadas de 1980 e 1990, por meio de Bill 
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Drayton, o fundador da Ashoka Empreendedores Sociais, e por Charles Leadbeater, um 

conhecido escritor inglês. 

O empreendedorismo social tem a preocupação de orientar empresas de pequena, 

médio e grande porte sobre os resultados de desenvolver pessoas para uma vida melhor, 

orientar dos benefícios que as ações sociais propiciam, tanto para a empresa quanto para 

pessoas que são usuárias dos projetos sociais. Para (ASHOKA,2001) - “Os empreendedores 

sociais são pessoas visionárias, criativas, pragmáticos e com capacidade para promover 

mudanças sociais significativas e sistêmicas. São indivíduos que apontam tendências e 

apresentam soluções inovadoras para problemas sociais e ambientais. ” Em suma, na 

perspectiva de ASHOKA (2001), o empreendedorismo representa um novo objetivo de vida, 

uma proposta e uma nova visão sobre os problemas sociais. É, portanto, este o objetivo 

norteador deste estudo. Promover o desenvolvimento social de forma a transformar vidas por 

meio da gestão de pessoas.   

Embora a expressão empreendedorismo social seja relativamente recente, é uma 

atividade desenvolvida em diversas fases da história humana. Durante os séculos XIX e XX, 

muitos empreendedores sociais promoviam serviços públicos como saúde e educação junto à 

sociedade civil, ao governo e ao mundo de negócios. 

O empreendedorismo social se configura como um campo de ação socioambiental no 

âmbito dos negócios. O empreendedorismo possui dois objetivos; o de gerar valor econômico 

e de impacto social, com inovação da perspectiva social. Isto é, o desenvolvimento de uma 

visão voltada à inovação nos modelos de negócio que proporcionem uma mudança positiva 

nas condições sociais e promova a resolução de problemas ambientais, ao passo que gerem 

lucros para a empresa.    

 
De uma forma geral, a incapacidade e a desadequação das instituições 

governamentais em solucionar novos problemas sociais, visível nos 

diferentes tipos de políticas sociais setoriais (ou na ausência delas) e 

particularmente nas restrições orçamentais, tem fomentado iniciativas da 

sociedade civil na procura de práticas alternativas que respondem às 

necessidades sociais não atendidas nem pelo Estado, nem pelo mercado. 

Embora estas respostas se ancorassem tradicionalmente no designado sector 

não lucrativo anglo-saxônico ou na economia social europeia, o processo e 

as práticas de empreendedorismo social, tal como vem sendo construído 

teórica e empiricamente na atualidade, procura incorporar neste setor 

conceitos e ideias de negócio como veículo de inovação a fim de superar os 

desafios sociais. (PARENTE, 2011, p. 269).  

 

 A autora (numa análise sociológica, dentro de um conceito econômico e social em 
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Portugal), afirma que o empreendedorismo social decorre da insuficiência das políticas 

públicas em suprir as necessidades e problemas sociais. Os projetos e orçamentos públicos 

voltados para a resolução dos problemas de diferentes ordens na sociedade não tem alcançado 

êxito, forçando novos planos de ação. A sociedade civil desenvolve iniciativas e práticas 

alternativas com vistas a atender as necessidades que o Estado não consegue suprir. As 

perspectivas de empreendedorismo social partem da inovação para superar os desafios 

propostos.  

 Apesar de ser o empreendedorismo social um conceito novo, é possível observar ao 

longo da história, pessoas que foram empreendedores, mesmo antes do termo ser conceituado, 

tendo como exemplo: Florence Nightingale, fundadora da primeira escola de enfermagem, 

com práticas de enfermagem modernas durante a Segunda Guerra Mundial.  Michael Young, 

apontado um dos eixos principais na promoção e legitimação do campo do empreendedorismo 

social, fundador do “Institute for Community Studies” em 1953 e da “School for Social 

Entrepreneurs” (SSE) em 1997, no Reino Unido.  Maria Montessori, a primeira médica 

italiana que, nos anos 60 do século XX, criou um método de educação revolucionário que 

consistia na defesa de que cada criança tinha um desenvolvimento único. (PARENTE, 2011). 

 Estes exemplos, empreenderam antes de seu tempo, desenvolvendo ações e métodos 

voltados para o melhoramento da condição social, da qualidade de vida dos indivíduos 

alcançados. O principal fator que difere os empreendedores atuais de empreendedores que 

marcaram o passado é o alcance que consegue gerar hoje, o número de indivíduos atendidos 

pode ser maior e os recursos que se consegue são muitos, o que não reduz a importância das 

personalidades que empreenderam no passado, sem estes percussores, o debate atual sobre 

empreendedorismo social seria impossibilitado.  

A presidente da AIRO, na nota introdutória do Manual Empreendedorismo Social 

afirma: 

O empreendedorismo social é incompatível com o egoísmo e com o 

desperdício de conhecimento e pessoas. É um valor que deve ser acarinhado 

e desenvolvido, evitando os oportunismos que sempre podem surgir, risco 

ainda mais presente quando algumas atividades envolvem procura de fundos 

para aplicação em terceiros que desconhecem a sua gestão. Não há um 

produto ou um serviço que tem um preço que o utilizador, se considerar que 

vale a pena, paga. Há muitas vezes angariação de fundos a entidades 

externas, para desenvolver serviços a terceiros que não estão em condições 

de os auditar (apoio a idosos, recuperação de tóxico dependentes por 

exemplo). Por isso a impecabilidade e transparência sempre exigíveis na 

gestão de qualquer empresa, terão uma importância fundamental no âmbito 

das atividades no empreendedorismo social. (PACHECO, 2012, p.5). 
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 Partindo desta concepção, pode-se afirmar que o empreendedorismo social é uma 

atitude altruísta.  A ação que se julga social, mas que antes prioriza lucros financeiros, não é 

de fato, o empreendedorismo social. As ações empreendedoras com fins sociais, priorizam o 

aproveitamento e estimulam as capacidades dos indivíduos.  

 

1.2. A Perspectiva nacional sobre o Empreendedorismo Social: Panorama da Obra de 

Oliveira (2004)  

 

Oliveira (2004), em tese de doutorado com estudo desenvolvido sobre o tema, constata 

que o Empreendedorismo Social no Brasil surge em meados de 1990, em resposta a questões 

como, a problematização da realidade social, ao pouco investimento público no campo social, 

empreses que promovem ações e investimentos na área social, desenvolvimento de ONG’s, 

entidades filantrópicas e outras organizações de terceiro setor e/ou sem fins lucrativos.Na 

busca de evidenciar as diferenças entre o Empreendedorismo Social e outros conceitos, o 

autor faz uma síntese das concepções de vários autores em diferentes obras sobre o tema no 

Brasil.  

 

Autor Conceito 

 

LEITE (2003) 

“O empreendedor social é uma das espécies do gênero dos 

empreendedores; São empreendedores com uma missão social, que é 

sempre central e explicita;” 

 

 

 

ASHOKA; 

MCKINSEY 

(2001) 

“Os empreendedores sociais possuem características distintas dos 

empreendedores de negócios. Eles criam valores sociais através da 

inovação a força de recursos financeiros em prol do desenvolvimento 

social, econômico e comunitário. Alguns dos fundamentos básicos do 

empreendedorismo social estão diretamente ligados ao empreendedor 

social, destaca-se a sinceridade, paixão pelo que faz, clareza, confiança 

pessoal, valores centralizados, boa vontade de planejamento, sonhar e uma 

habilidade para o improviso.” 

 

 

MELO NETO; 

FROES (2002) 

“Quando falamos de empreendedorismo social, estamos buscando um 

novo paradigma. O objetivo não é mais o negócio do negócio [...] trata-se, 

sim, do negócio do social, que tem na sociedade civil o seu principal foco 

de atuação e na parceria envolvendo comunidade, governo e setor privado 

a sua estratégia. 

 

RAO (2002) 

“Empreendedores sociais, indivíduos que desejam colocar suas 

experiências organizacionais e empresariais mais para ajudar os outros do 

que para ganhar dinheiro.” 
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PÁDUA; 

ROUERE 

(2002) 

“Constituem a contribuição efetiva de empreendedores sociais inovadores, 

cujo protagonismo na área social produz desenvolvimento sustentável, 

qualidade de vida e mudança de paradigma de atuação em benefício de 

comunidades menos privilegiadas.” 

Tabela 1: Conceitos de Empreendedorismo social na perspectiva de diferentes autores. 

Fonte: Elaborado por Oliveira, a partir de Oliveira (2004).  

 

 A síntese apresentada, mostra pontos homogêneos entre as opiniões dos teóricos 

brasileiros. Considerando o empreendedor social como aquele que desenvolve ações que 

unem principalmente, conhecimento, inovação, e experiência empresarial na resolução de 

problemas sócias, com vista ao melhoramento das condições de vida de outrem.  

Observa-se que o conceito ainda está em construção, no entanto, é possível observar 

que existe uma aproximação concordante das concepções dos autores. É evidente que o 

Empreendedorismo Social se aproxima das ações empresarias, este fato é influenciado pela 

participação cada vez mais ativa das empresas na resolução das questões sociais. Oliveira 

(2004).  

O autor em resumo de sua própria obra, define conceitos que não representam a 

verdade sobre o Empreendedorismo Social, enfatizando que o conceito não pode ser 

confundido, com Responsabilidade Social Empresarial, pois esta reflete os interesses da 

empresa, também não se configura como uma profissão, visto que não é organizado 

legalmente, não existe um campo universitário ou técnico, e até normas regulamentadoras que 

formem um “profissional” do Empreendedorismo Social, e não deve ser conceituado como 

organização que gere capital financeiro. Para diferenciar tais conceitos, o autor os caracteriza 

em um quadro específico.  

 

EMPREENDEDORISMO 

PRIVADO 

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL EMPRESARIAL 

EMPREENDEDORISMO 

SOCIAL 

É individual. Individual com possíveis 

parcerias 

É coletivo e integrado 

Produz bens e serviços para 

o mercado. 

Produz bens e serviços para si e 

para a 

Comunidade. 

Produz bens e serviços para 

a comunidade, local e 

global. 

Tem foco no mercado. Tem o foco no mercado e 

atende a comunidade conforme 

sua missão. 

Foco na busca de soluções 

para os problemas sociais e 

necessidades da 

comunidade. 

Sua medida de desempenho 

é o lucro. 

Sua medida de desempenho  é o 

retorno aos envolvidos no 

processo Stakeholders. 

Sua medida de desempenho 

é o impacto e a 

transformação social. 
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Visa satisfazer as 

necessidades dos clientes e 

ampliar as 

capacidades do negócio. 

Visa agregar valor estratégico 

ao negócio e atender 

expectativas do mercado e da 

percepção da 

sociedade/consumidores. 

Visa resgatar pessoas da 

situação de risco social e 

promove-las, gerar capital 

social, inclusão e 

emancipação social. 

Tabela 2: Os diferentes modelos de empreendedorismo.  

Fonte:  Elaborado e adaptado por Oliveira (2004), a partir de MELO NETO e FROES (2002).  

 

A caracterização apresentada mostra que o termo empreender sempre esteve ligado ao 

campo dos negócios e da economia. Com a evolução do Terceiro Setor o termo passou a ser 

utilizado no campo social, no entanto, não pode ser compreendida como mais uma ferramenta 

para gerar lucros, visto que o seu objetivo é desenvolver pessoas. A compreensão das 

diferenças existentes entre os conceitos, evidencia que o Empreendedorismo Social é 

desenvolvido completamente com interesse na sociedade, buscando solucionar problemas e 

satisfazer as necessidades do grupo social assistido, sem retenção de capital financeiro, tendo 

como referencial de desempenho e produtividade o impacto e a transformação que gera no 

lócus de atuação. Todo o planejamento de ação do Empreendedorismo Social é voltado para o 

resgate de pessoas que se encontrem em situação de risco e, o contrário do 

Empreendedorismo Privado e Empresarial, o capital que se objetiva não é o de lucrativo ou 

atender os interesses de associados, mas gerar capital social e humano por meio de inclusão, 

autonomia e emancipação social.  

A ação empreendedora voltada para as causas sociais produz redução da distância e 

diferenças no nível socioeconômico entre os grupos sociais, e arraigar a democracia entre as 

nações.  

 

1.3.  O Perfil do Empreendedor Social  

 

 São identificados como empreendedores sociais os indivíduos que se apropriam da 

incumbência social e cooperam no desenvolvimento de pessoas de maneiras diversificadas.  

 
Empreendedor social é quando o indivíduo ou organização reconhece que 

uma parte da sociedade está bloqueada e atua de forma para a desbloquear. 

Identifica o que não está a funcionar, resolve o problema mudando a forma 

de atuar e difunde a solução a outras sociedades, incentivando-as a seguir 

caminhos semelhantes. Os empreendedores sociais não se contentam apenas 

em dar o peixe ou a ensinar a pescar, eles não descansam enquanto não 

revolucionarem a indústria da pesca. (LOPES, 2012, p. 23).  

 

 Fica bastante evidente que os empreendedores sociais são idealistas grandiosos e que 
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acreditam em projetos de difícil realização, infundindo na sociedade seu entusiasmo com 

ideias inovadoras, sobretudo, desenvolvendo projetos que tornem o indivíduo um cidadão 

autônomo, estabelecendo independência do programa que o assiste.  Com base no conceito 

construído para Empreendedorismo Social é possível estruturar um perfil do empreendedor 

social, o que fez Oliveira (2004. p.14), com base nos dados coletados em pesquisas com 

Empreendedores Sociais no Brasil.  

 

Conhecimentos  1)Ter competência gerencial; 2) Ser pragmático responsável; 3) 

Saber trabalhar de modo empresarial para resolver problemas 

sociais; 4) Saber aproveitar as oportunidades;  

Habilidades  1) Ter visão clara;  2) ter iniciativa; 3) ser equilibrado; 

4)participação;   5) saber trabalhar em equipe;  

6) saber negociar; 7) saber pensar e agir estrategicamente;  

8) ser ágil; 9) ser objetivo; 10) ser perceptivo e atento aos detalhes;  

11) ser criativo; 12) ser crítico; 13) ser flexível;  

14) ser focado; 15) ser habilidoso; 16) ser inovador;   

17) ser inteligente; 

Competências  1) Ser visionário; 2) ter senso de responsabilidade; 3) ter senso de 

solidariedade; 4) ser consciente, 5) ser competente; 

6) ser sensível com os problemas sociais;  7) ser persistente;   

8) saber usar forças latentes e regenerar forças pouco usadas; 9) 

saber correr riscos calculados; 10) ser líder. 

11) saber integrar vários atores em torno dos mesmos objetivos; 12) 

saber interagir com diversos segmentos e interesses dos diversos 

setores da sociedade; 13) saber improvisar;  

Posturas  1). Ser inconformado e indignado com a injustiça e desigualdade;2) 

ser determinado; 3) ser engajado; 5) ético; 

4) ser comprometido e leal; 6) ser profissional; 7) ser transparente;  

8) ser apaixonado pelo que faz (campo social). 

Tabela 3: O perfil do Empreendedor Social. 

Fonte: Elaborado por Oliveira, a partir de Oliveira (2004).  

 

 A caracterização do perfil do Empreendedor Social organizada por Oliveira, foi feita 

com base nos dados levantados por sua pesquisa, com fonte em diversos empreendedores 

sociais nacionais, que não apenas desenvolveram uma teoria sobre o conceito, mas o vivem e 

o praticam. Neste sentido, as características apresentadas não se constituem como algo 

inatingível ou inalcançável, mas, a observação criteriosa do perfil permite observar que não se 

trata de fatores fabulosos e sim de pontos que podem ser desenvolvidos pelo individuo ou 

organização de modo a exceder os limites corriqueiros da atuação.  

 O perfil do empreendedor social, seja uma organização ou indivíduo, influi na 
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condição de ter ideias inteligentes e criativas capazes de modificar não apenas o grupo de 

indivíduos assistidos, mas a sociedade em questão. Os empreendedores sociais devem ser 

dignos de confiança, uma vez que o mundo já possui líderes corruptos além da medida.  

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Aqui, apresentar-se à os dados coletados por meio dos questionários, sendo analisados 

e relacionados com autores que abordam o tema. Busca-se aqui a verificação do que se 

apresenta em teoria e o que é confirmado na realidade pesquisada.  

Os dados são do questionário destinado as organizações privadas, cujo objetivo é 

verificar o conhecimento de causa que os representantes de tais organizações possuem acerca 

do empreendedorismo social, ou até mesmo suas práticas voltadas a atitude empreendedora 

social.  

A população total deste estudo são cinquenta representantes de diversas organizações 

em Brasilândia de Minas, escolhidos conforme a disponibilidade, a amostra é trinta e cinco 

organizações que puderam responder o questionário e devolvê-lo em tempo viável para 

discussão dos dados.  Os questionários, todos iguais, compostos de seis perguntas fechadas e 

abertas foram aplicados e respondidos por empresas de pequeno e médio porte.  

 

2.1. A percepção de Empreendedorismo Social nas organizações pesquisadas em 

Brasilândia de Minas 

 

As primeiras perguntas da pesquisa verificam o conhecimento que a empresa possui 

acerca do conceito abordado. A primeira pergunta do questionário é: A organização tem 

conhecimento sobre o que é Empreendedorismo Social?  
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Gráfico 1: conhecimento dos empresários sobre empreendedorismo social. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

O gráfico 1 representa as respostas dos participantes, ao que 60% dos participantes 

responderam que sim, e 40% deles afirmaram que não conhecem o conceito abordado.  

As organizações que afirmaram conhecer de alguma formam o conceito de 

Empreendedorismo Social responderam à questão seguinte: O que a organização compreende 

como sendo Empreendedorismo Social? Os participantes responderam:  

 
Ajudar, mostrar, ensinar pessoas. (Entrevistado 01)  

 

Desenvolvimento. (Entrevistado 02) 

 

Desenvolvimento pessoal e mudança de vida dos jovens. (Entrevistado 03) 

 

Uma maneira de adquirir renda familiar. (Entrevistado 04) 

 

Desenvolvimento social oportunidade de emprego. (Entrevistado 05) 

 

Ajudar no empoderamento de pessoas. (Entrevistado 06) 

 

Preparar pessoas para o mercado de trabalho. (Entrevistado 07) 

 

Desenvolvimento pessoal. (Entrevistado 08) 

 

Trabalhar em prol da sociedade. (Entrevistado 09) 

 

Divulgação, desenvolvimento de pessoas. (Entrevistado 10 

 

Contribuição social, crescimento e investimento. (Entrevistado 11) 
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Desenvolver e empregar pessoas, capacitar pessoas. (Entrevistado 12) 

 

Desenvolvimento pessoal. (Entrevistado 13) 

 

Mudança de vida. Amor. Palestra. (Entrevistado 14) 

 

Várias ações que ajudam e orientam as pessoas de uma sociedade, criar 

expectativa de vida e abrir horizontes. (Entrevistado 15) 

 

Ajudar a comunidade, melhoria continua da sociedade e motivação. 

(Entrevistado 16)   

 

Resgatar pessoas da ociosidade para ingressar na sociedade. (Entrevistado 

17). 

 

 Quatro participantes que afirmaram conhecer o Empreendedorismo Social, não 

responderam a esta pergunta. Os demais participantes, apesar de conhecerem o conceito, 

foram bastante breves em suas conceituações. Enquanto uma parte resume o tema em 

desenvolvimento social e desenvolvimento de pessoas, outros argumentam que o 

Empreendedorismo Social se relaciona com a possibilidade de melhoria de vida através do 

trabalho social realizado pelas organizações, enquanto uma parte argumenta a possibilidade 

de emprego. Observa-se que nas definições dos participantes existe leve divergência, isto, 

talvez, por ser o Empreendedorismo Social algo multíplice e complexo em para ser definido, 

conforme o que afirma o Manual de Empreendedorismo social. 

 

A escolha de um conceito único para empreendedorismo é uma tarefa 

complexa e morosa, e tem sido alvo de diversos estudos de muitos autores e 

investigadores que estudam a temática. Apesar de ser um conceito 

multifacetado, em função de enfoque que lhe pretendam dar, existem 

aspectos a ele relacionados em que todos os autores e investigadores estão de 

acordo: um empreendedor tem no seu caráter características peculiares de 

percepção da realidade que o rodeia, comportamentais e acima de tudo, de 

atitude. (ALVES, 2012, p.13). 

 

Alves esclarece que o empreendedorismo não é simples quanto a sua conceituação, 

visto que é multifacetado. Lopes (2012), corrobora com a ideia da autora: 

 
O conceito de empreendedorismo social é bastante amplo. Em linhas gerais, 

trata-se de atividades e/ou processos que tem como objetivo descobrir, 

definir e explorar oportunidades a partir das quais se pretende criar, de forma 

inovadora, <<riqueza social>> através de novas organizações ou de outras já 

existentes. (LOPES, 2012, p.29). 

 

Conforme as duas citações, ambas retiradas do Manual de Empreendedorismo Social, 
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resumir o conceito de Empreendedorismo é complexo, pois ele não é único, mas existe uma 

espécie de transversalidade, mesmo que ele já esteja definido como Social, Educacional ou 

financeiro, é complexo estabelecer uma única definição de forma absoluta, este fator justifica 

a pluralidade de conceitos quando os participantes definem Empreendedorismo Social, 

embora, nenhuma das argumentações estejam demasiado longe do que afirma o Manual.  

 

2.2. A ação empreendedora voltada às causas sociais 

 

Acredita-se que o conhecimento precede a ação. Logo, saber o que é o 

Empreendedorismo Social em teoria sugere a ação empreendedora voltada às causas sociais. 

Partindo deste pressuposto, a quarta pergunta do questionário é: Compreendendo o que é o 

Empreendedorismo Social é possível que a organização seja também empreendedora social?  

 

 
Gráfico 2: A possibilidade de empreender partindo do conhecimento do conceito. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 Conforme exposto no gráfico; 48% afirmam que não e 52% dizem que sim, é possível 

desenvolver uma atitude empreendedora voltada a questões sociais com base no 

conhecimento já adquirido acerca do tema. 

Observa-se que as opiniões praticamente se dividem, isto porque existe uma linha 

divisória entre quem apenas empreende e quem empreende socialmente. Empreendedores 

sociais se distinguem de empreendedores tradicionais, uma vez que estes últimos correm 
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riscos em benefício próprio ou da organização, enquanto empreendedores sociais correm 

riscos em benefício de pessoas ou grupo social em que sua organização busca atender 

(BRINCKERHOFF, 2000, p.1).  Pode-se afirmar então que os participantes que responderam 

de forma negativa a esta questão, pertença ao grupo de empreendedores tradicionais, que não 

visam um empreendimento voltado a causas sociais, embora compreendam o conceito.  

 Os participantes são questionados sobre o tipo de ações que são desenvolvidas pela 

empresa; 

 
Gráfico 3: Ações sociais praticadas pelas empresas. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 Conforme o gráfico 3 apresenta, 80% dos empresários afirmam que realizam ações 

solidarias de curto prazo, no caso, doação de alimentos, roupas e demais ações sem controle 

de desenvolvimento pessoal, não assistindo o indivíduo ou grupo de indivíduos atendidos. 

Apenas 12% realizam práticas de Empreendedorismo Social, visando o desenvolvimento dos 

assistidos em sua totalidade, propiciando ao grupo de indivíduos assistidos a possibilidade de 

ser criadora de seu próprio futuro, tornando-o capaz de desenvolver-se financeiramente, 

profissionalmente, culturalmente e humanamente. E 8% afirmam realizar as duas práticas 

voltadas a atender indivíduos ou grupos sociais. 

É possível realizar variados tipos de ações solidarias, tais ações são realizadas através 

de doações de cestas básicas, roupas, material escolar, auxílio financeiro para pagamento de 

remédios ou causas de saúde, bem como, companhias que fornecem água, energia e gás, itens 

de extrema necessidade para o indivíduo. Tais ações são de fato relevantes para quem as 
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realiza e de importância vital a quem é assistido. No entanto, não se igualam à efetividade das 

ações de Empreendedorismo social, uma vez que a ação solidaria de curto prazo irá solucionar 

o problema temporariamente, tendo possibilidades do mesmo problema voltar à tona na vida 

do assistido, o Empreendedorismo Social, por sua vez, busca possibilitar ao indivíduo 

condições de solucionar o problema efetivamente, inovando a capacidade econômica e social 

do indivíduo. (BENEVIDES, 2002, p.30).  

 

2.3. A mudança social através do Empreendedorismo 

 

 O desejo de mudar é o principal fator para que a mudança ocorra, neste sentido, 

perguntou-se aos empreendedores: é possível a mudança da classe social baixa de Brasilândia 

de Minas através do Empreendedorismo Social?  

 

 
Gráfico 4: A possibilidade de mudança através do empreendedorismo.  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 A resposta é quase unânime, a grande maioria, representada por 98%, é positiva 

quanto a mudança social propiciada pelo Empreendedorismo Social, apenas 2% responde de 

forma negativa.  Arem (2008), considera que;      

 

Muitas ações sociais, organizações não governamentais e centros de apoio 

são formados por pessoas com o intuito de mudar a situação de indivíduos 

carentes, uma vez que aquelas têm condições, tanto financeiras quanto 

operacionais, para reverteram à situação de carência. Esses empreendedores 



 
 

 

151 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

sociais sabem aproveitar as oportunidades existentes, tem competência 

gerencial e sabe trabalhar de modo empresarial para resolverem problemas 

sociais, o que faz com que obtenham sucesso e consigam ‘atrair’ pessoas 

para a causa que defendem. (AREM, 2008, p. 23). 

  

 O Empreendedorismo Social pode mudar a realidade do grupo social assistido. O autor 

aponta que existem iniciativas privadas e não governamentais formadas com objetivo e 

capacidades financeiras e administrativas de mudar a situação de indivíduos carentes. Este 

modelo de empreendimento aproveita o que lhes é oferecido para reverter situações de 

carência.  Os projetos sociais não atendem necessariamente grupos sociais de baixa renda, 

mas existem projetos que empreendem para variados grupos. Como exemplo, o projeto da 

Editora Cercica, Portugal, que lançou livros em quatro versões diferentes (Braille, linguagem 

gestual, áudio e com símbolos pictográficos), com intuito de atender crianças com 

necessidades específicas. Outro exemplo é o projeto Telealarme, que presta apoio a idosos 

que moram sozinhos ou pessoas em situações de risco e isolamento geográfico, o 

equipamento permite, em casos de extrema necessidade, realizar chamadas urgentes para um 

número já definido. (FERREIRA, 2012, p. 87, 88).  

  O Empreendedorismo Social tem capacidades para modificar a realidade, para tanto 

são necessárias as condições financeiras, de gestão e execução.  Cabe a estas empresas que 

acreditam nessa possibilidade, estarem dispostas a realizar esta função.  

 Os participantes foram questionados quanto a sua participação em empreendimentos 

voltados a atender a classe social baixa, se estavam dispostos e de que forma contribuiriam no 

desenvolvimento deste empreendimento. 

 

 

Gráfico 5: As possíveis formas de contribuição em ações sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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 Observa-se que 20% dos empresários participantes não responderam se contribuiriam 

no desenvolvimento de um projeto de empreendedorismo social. 18% participaria com 

contribuição financeira com responsabilidade mensal, 29% está disposto a contribuir 

financeiramente sem responsabilidade mensal, e outros 29% estão dispostos a contribuir 

anualmente e 4% estão dispostos a doar máquinas e equipamentos.   É possível verificar que 

80% dos empreendedores participantes, estão dispostos a contribuir financeiramente, anual ou 

mensalmente, ou através de doação de equipamentos ou máquinas, essa disponibilidade torna 

a implantação de projetos neste sentido ainda mais viável e acessível.  

 

2.4. A realidade de famílias carentes  

 

 Para compreender a realidade em que a classe social baixa está inserida, bem como 

suas perspectivas, foi aplicado um questionário que visa verificar a efetividade dos projetos e 

as interferências que estes fazem em seu modo de vida. 

Os dados são do questionário aplicado em um bairro de classe baixa na cidade de 

Brasilândia de Minas - MG, cujo objetivo é verificar o conhecimento que este grupo possui 

acerca do empreendedorismo social, ou até mesmo se são atendidos por programas sociais de 

ordem pública ou privada.  

A população total deste estudo são famílias que residem no bairro Canudos em 

Brasilândia de Minas, escolhidos conforme a disponibilidade em atender a pesquisadora. A 

amostra é noventa e oito famílias que puderam participar da pesquisa.  Os questionários, todos 

iguais, compostos de dez perguntas fechadas e abertas foram aplicados e respondidos por 98 

pessoas representantes de famílias de baixa renda. Foram feitas perguntas quanto a 

escolaridade, se são ou não assistidos pelo Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS, idade e sexo do representante da família. Os participantes responderam a seguinte 

pergunta; qual sexo do representante da família? As respostas estão apresentadas no gráfico 6.   
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Gráfico 6: A percentualidade de homens e mulheres responsáveis pelas famílias.  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Os representantes responsáveis pelas famílias participantes são em maioria do sexo 

masculino, 53%, e do sexo feminino 47%. As porcentagens apresentadas na pesquisa 

corroboram com informações do IBGE, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra de 

Domicílios (Pnad), de 2015, 40,5% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Ainda 

de acordo com o IBGE, “a queda da fecundidade, o aumento da escolaridade e da inserção das 

mulheres no mercado de trabalho são alguns fatores que produzem alterações nos arranjos 

familiares. Uma dessas mudanças foi o aumento da proporção de mulheres que se 

encontravam na condição de pessoa de referência da família”. A formação tradicional das 

famílias tem como responsável um homem, no entanto, como exposto no gráfico, as famílias 

representadas por mulheres estão apenas com 6% de diferença, isso resulta da constante 

mudança na configuração familiar, onde as mulheres estão cada vez mais assumindo a 

responsabilidade no sustento da família.  

Os participantes respondem a seguinte pergunta; A família recebe benefício de algum 

programa social? 
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Gráfico 8: Benefício em programas sociais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 De acordo com a pesquisa, 36% dos participantes recebem assistência do CRAS, 

enquanto, 64% não recebe nenhum tipo de assistência. A maioria afirma não receber nenhum 

tipo de assistência pública ou privada, é evidente que pode existir inverdade nas declarações 

dos participantes, ou, os programas de intervenção em casos de carência não são eficientes 

suficiente para alcançar essas famílias. Pode-se afirmar que existe um alto percentual de 

famílias em situação de carência sem intervenções iniciativas privadas ou de políticas 

públicas para minimizar as situações de necessidade. A negligência ao oferecer estes serviços 

fere o Art. 6° da Constituição Federal do Brasil, que garante a assistência aos necessitados, 

possibilitando qualidade de vida a todos. Conforme os dados da pesquisa, nem sempre 

direitos sociais, como saúde, educação, alimentação, moradia, entre outros, são alcançados, o 

que dificulta a efetividade de outros direitos. 

 A pesquisa verifica a escolaridade dos representantes de famílias.  
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Gráfico 10: A escolaridade dos representantes das famílias.  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 Quanto à escolaridade, 57% da amostra possui Ensino Fundamental completo, 31% 

concluíram Ensino Médio, 9% concluíram ou estão cursando Ensino Superior, 3% não possui 

escolaridade. Os dados coletados diferem do que aponta o IBGE, no Censo demográfico 

2010, que indica que 50,8% dos representantes de famílias no Brasil não possuem ensino 

fundamental ou está incompleto. 10% com ensino superior e 23,4% com ensino médio. Pode-

se afirmar então que, os chefes das famílias pesquisadas, possuem média de escolaridade 

superior à média dos chefes das famílias no Brasil em 2010.  

 Os participantes são perguntados sobre a renda mensal da família. Os dados estão 

expostos no gráfico seguinte.  

 
Gráfico 11: Renda mensal das famílias. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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 A renda mensal de 12% dos participantes está entre 2 e 4 salários mínimos, 31% tem a 

renda baseada em 1 salário mínimo mensal, e 57% afirmam não possuir renda. O maior índice 

de famílias, que representa as que não possuem renda, contraria os índices do IBGE, na 

pesquisa Pnad contínua (2015), que afirma que as famílias mineiras possuem rendimento 

mensal de R$ 1.128 per capita. 

 Outra pergunta realizada pelo estudo sobre o conhecimento prévio que o representante 

da família possui sobre o Empreendedorismo Social.  

 

 
Gráfico 12: Conhecimento sobre o Empreendedorismo Social.  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Os participantes são perguntados sobre o conhecimento que possuem acerca do 

Empreendedorismo Social, 43% afirmam conhecer o conceito e 57% não conhecem. Quanto 

ao tipo de ações que a família recebe as respostas foram unânimes, 100% afirmaram não 

receber nenhum tipo de auxílio, mesmo que de empreendimento social a longo prazo com 

profissionalização e capacitação ou ações sociais de curto prazo como cestas básicas, doações 

de remédios entre outros.  

Os participantes são perguntados quanto a necessidade de uma secretaria de 

desenvolvimento social em Brasilândia de Minas. 
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Gráfico 13: A necessidade de uma secretaria de desenvolvimento social.  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 A implantação de uma secretaria de desenvolvimento social em Brasilândia de Minas 

é considerada em nível baixo de necessidade por 2% da amostra, 14 % consideram um grau 

médio de necessidade, 23% considera que existe um nível de necessidade alto e 61% afirma 

que é urgente a implantação de um órgão neste sentido. Órgãos de intervenção social são 

necessários e em todos os municípios, tanto que em 2013 o número de Centros de Referência 

e Assistência Social era de 7.986 em 5.437 municípios brasileiros, segundo o IBGE (2013). 

 

1.5.A participação da comunidade em projetos sociais  

  

Na tentativa de minimizar as carências das famílias a pesquisadora indica a 

implantação de um Centro de Desenvolvimento Social que atue nos âmbitos cultural, 

educacional, ambiental e principalmente no financeiro. Para compreender a disponibilidade 

do público alvo em participar do projeto, perguntou-se aos participantes; estaria disposto a 

dedicar tempo em projetos de desenvolvimento social? 
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Gráfico 14: Dedicação de tempo em projetos de desenvolvimento social. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Quanto a dedicação de tempo, o gráfico indica que 7% não está disposto, 13% tem 

entre 1 a 2 horas semanais a disposição dos projetos, 51% tem disposição de 2 a 3 horas, 6% 

dispõem de 3 a 4 horas e 23% está disposto a cooperar com projetos sociais durante 4 a 5 

horas semanais.  

 

1.6. A possível solução para as situações de carência em Brasilândia de Minas 

 

 A proposta de criação de um Centro de Desenvolvimento Social necessitará de 

recursos humanos e financeiros, contando com participação de voluntários de diversas áreas, 

podendo desenvolver a comunidade em diversos âmbitos, sendo eles; Âmbito Cultural; 

Âmbito ambiental; Âmbito financeiro.  

 Os objetivos do projeto se referem ao desenvolvimento e empoderamento da 

comunidade, promovendo conhecimento e desenvolvendo habilidades que serão ferramentas 

de combate as situações de carência e pobreza.  

Na tabela 4, estão descritas as áreas, ação desenvolvida, os objetivos e os recursos 

necessários do Centro de Desenvolvimento Social. 
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CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Área do projeto Ação desenvolvida Objetivo Recursos  

Cultural  Aula de capoeira, 

teatro, música, oficinas 

de artesanato.  

Integrar e desenvolver 

os participantes 

socialmente.  Propiciar 

uma fonte de renda.  

Humanos: Professores 

voluntários de capoeira, 

música e de artesanato. As 

empresas entram com o 

fornecimento dos recursos 

materiais.  

Ambiental  Conscientizar sobre 

proteção ao meio 

ambiente. Arborização 

do bairro. Reciclagem 

do lixo, recuperação de 

nascentes.  

Proteger o meio 

ambiente, promovendo 

assim, qualidade de vida 

com sustentabilidade.  

Humanos: Profissional 

capacitado para ministrar 

os temas e o próprio 

público alvo do projeto. 

Materiais: mudas ou 

sementes de plantas, 

sistema de coleta seletiva 

do lixo, fornecidos por 

empresas simpatizantes da 

ação.  

Financeiro  Curso de Corte e 

Costura, entre outros 

que podem ser 

oferecidos.  

Ensinar algum ofício 

que funcione como fonte 

de renda para o público 

alvo.  

Humanos: Professora de 

Corte e Costura e de outra 

área oferecida.  

Materiais: máquinas e 

equipamentos necessários 

para o curso.  

Tabela 4: Proposta de implantação de um Centro de Desenvolvimento Social.  

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

O Centro de Desenvolvimento Social é uma possibilidade ainda não estudada, não se 

fez os cálculos de custos do projeto e a captação de profissionais voluntários para desenvolvê-

lo. No entanto, considerando que a grande maioria dos empresários participantes foram 

positivos quanto a contribuição financeira para algum tipo de projeto de desenvolvimento 

social, e as famílias participantes consideram necessária a implantação deste modelo de 

projeto e estão dispostos a disponibilizar tempo em função disto, afirma-se então, que a 

concretização deste projeto é bastante possível. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os dados analisados possibilitam afirmar que a necessidade de políticas públicas e 

organizações privadas com olhar voltado a grupos carentes com ações de Empreendedorismo 
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Social é ainda mais urgente do que se estima. A desigualdade social, a pobreza e carência são 

realidades históricas neste país, e, infelizmente não vão se dissipar em poucos dias, no 

entanto, existem medidas que podem ser tomadas de modo a reduzir essa desigualdade.  

 Pode-se concluir que os objetivos do estudo foram atendidos, visto que os problemas 

foram respondidos e alcançados os objetivos, sendo o primeiro o objetivo geral, que visou 

analisar a capacidade do Empreendedorismo Social como ferramenta de gestão de projetos 

sociais voltados para grupos em situação de carência. O resultado das pesquisas 

bibliográficas, assim como o estudo em campo confirma que o Empreendedorismo possui 

potência suficiente para intervir na realidade de famílias carentes de modo a reverter situações 

de grande necessidade. Mesmo que grande parte das organizações ofereças apenas 

intervenções em casos de urgência, existe uma atitude solidária para com os que necessitam. 

Embora as famílias afirmam não receber esse tipo de auxílio.  

 Um objetivo específico da pesquisa foi verificar se tanto as organizações públicas 

quanto a comunidade, conhecem o empreendedorismo social e suas capacidades. Com base 

nos dados do questionário pode-se confirmar que por parte das organizações existe um 

conhecimento prévio sobre o conceito, no entanto, isso não significa que conhecer é suficiente 

para executar ações empreendedoras voltadas aos grupos carentes. Já 57% das famílias 

participantes afirmam não conhecer o conceito, e, não conhecendo é impossível buscar este 

tipo de recurso.  

 Faz parte dos objetivos desta pesquisa identificar o tipo de ações sociais existentes na 

comunidade pesquisada. O estudo em campo evidenciou que apenas 36% das famílias 

participantes recebem assistência do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, e 

64% afirmam não receber nenhum tipo de assistência social. Fica evidente que tanto as 

práticas de políticas públicas voltadas a auxiliar as famílias, quanto os empreendimentos 

sociais privados não estão sendo suficientes para alcançar estas famílias.  

O último objetivo do estudo foi identificar a melhor maneira de desenvolvimento 

social. Examinar a possibilidade de criação e implementação de projeto social efetivo e eficaz 

na cidade de Brasilândia de Minas.  Através das respostas do questionário, tanto as 

organizações privadas quanto as famílias reconhecem a necessidade de implantação de uma 

secretaria de desenvolvimento social na cidade, e ambos concordam em trabalhar para que 

este empreendimento seja realizado. Enquanto as organizações estão dispostas a contribuir 

financeiramente, com investimentos mensais ou anuais, as famílias disponibilizam de horas 
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semanais para dedicar a este empreendimento.  

Conclui-se que existe a possibilidade de resolução de desigualdades sociais e situações 

de carência através de práticas de empreendedorismo social, basta que as partes trabalhem 

mutuamente para a realização deste trabalho.  
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TURNOVER: Análise das causas e efeitos da rotatividade de pessoal em 

uma empresa de João Pinheiro – MG 
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Resumo: A pesquisa é uma análise das causas e efeitos do Turnover, numa empresa com 

vinte e cinco anos de atuação no comércio local de João Pinheiro-MG. A observação da 

rotatividade de pessoal nesta organização motivou a investigação acerca das questões 

relacionadas ao fenômeno. Os dados coletados por meio da pesquisa de caráter descritivo 

explicativo, de viés qualitativo com aspectos quantitativos, são relacionados com obras acerca 

do tema, com objetivo de identificar causas, efeitos e controle da Rotatividade de Pessoal. Em 

síntese, o estudo evidencia que o relacionamento interpessoal, as relações de autoridade, o 

sistema administrativo, salários, reconhecimento profissional e valorização do colaborador, 

influem significativamente nas intenções de Turnover. O estudo propõe a conscientização da 

importância da valorização do material humano para o sucesso da empresa, através do 

controle do Turnover, visto que os colaboradores se constituem como o principal patrimônio 

das organizações modernas.  

 

Palavras-Chave: Turnover.  Rotatividade. Causas. Efeitos. Controle. 

 

 

Abstract: The research is an analysis of the causes and effects of the Turnover, in a company 

with twenty-five years of activity in the local commerce of João Pinheiro-MG. The 

observation of the personnel turnover in this organization motivated the investigation about 

the issues related to the phenomenon. The data collected through the descriptive research, 

qualitative bias with quantitative aspects, are related to works on the theme, aiming to identify 

causes, effects and control of Personnel Rotativity. In summary, the study shows that the 

interpersonal relationship, the relationship of authority, the administrative system, salaries, 

professional recognition and employee appreciation, significantly influence the intentions of 

Turnover. The study proposes to raise awareness of the importance of valuing human material 

for company success, through the control of the Turnover, since employees are the main 

assets of modern organizations. 

 

Keywords: Turnover.  Rotativity. Causes. Effects. Control. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente estudo tem o objetivo de pesquisar o Fluxo de Rotatividade de Pessoal 

(Turnover), em uma microempresa do ramo comercial, com produtos voltados para artigos e 

vestuário infantis na cidade de João Pinheiro no ano de 2017, de modo à verificar as causas e 

fenômenos que geram a rotatividade de pessoal.  

Aqui na cidade João Pinheiro, a cidade em que foi realizada a pesquisa, ela  está 

localizada na região Noroeste de Minas Gerais, a 405 km da capital do Estado, Belo 

Horizonte e à 335 km de Brasília, Distrito Federal. Segundo o último senso do IBGE 

realizado em 2010, a população era de 45.260 pessoas. O município tem sua economia 

baseada principalmente no agronegócio, especialmente a pecuária de bovinos para leite e 

corte a agroflorestal e produção de açúcar e álcool. Além destes recursos, a economia da 

cidade também está voltada à um vasto comércio de deferentes segmentos. E é para este 

último que se volta o interesse desta pesquisa, o comércio e a rotatividade de pessoal no 

mesmo, bem como, as negatividades deste fenômeno no comércio.  

A pesquisa foi realizada em uma empresa na cidade de João Pinheiro, no ano de 2017. 

A organização pesquisada se estabelece no comércio como mais uma opção no atendimento a 

clientes que procuram itens do vestuário infantil. E está no mercado ha vinte e cinco anos, e 

não possui setor de RH. A população 15 colaboradores. E por observar a rotatividade de 

funcionários no estabelecimento, foi considerado este um alvo de pesquisa. 

O Turnover é um fator inerente ao sistema comercial moderno, portanto, não se pode 

negar esta realidade, mas, deve-se ter cautela com o modo em que ele ocorre, um fluxo muito 

grande é prejudicial ao estabelecimento, podendo inclusive, prejudicar seriamente o 

desempenho financeiro.  

O assunto abordado nesta pesquisa surgiu na observação de uma rotatividade de 

colaboradores elevada na organização pesquisada. Representando uma barreira de 

impedimento ao crescimento e desenvolvimento da capacidade competitiva da empresa.  

Valorizar e capacitar profissionais representa sucesso para a empresa, dispensá-los 

sem uma tentativa de retê-los pode ser prejudicial á saúde financeira da organização, o estudo 

possibilitará o entendimento da possível despreocupação com o Turnover na instituição 

pesquisada.  

O presente estudo justifica-se pelo interesse pessoal em identificar as consequências 

da rotatividade de pessoal, bem como, conhecer as facetas deste fenômeno na administração, 
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podendo alavancar as potencialidades dos conhecimentos na sua área de formação, visando 

aperfeiçoar sua postura e conduta como administradora.  

A fundamentação acadêmica desta pesquisa volta-se para a necessidade de produção 

literária que funcione como fonte de informação sobre o tema, e se configure como mais um 

referencial teórico acerca do assunto abordado, abrindo mais opções de consulta e assim 

propiciando maior acesso ao conhecimento sobre Turnover. 

Quanto à relevância social, o estudo apresentou uma abordagem crítica em relação á 

demissões e contratações desordenadas, prejudiciais tanto á empresa quanto ao trabalhador 

contratado, prejuízos estes, que podem afetar a vida financeira, social e pessoal do individuo. 

Neste sentido, a pesquisa ofereceu uma fonte de informação necessária á sociedade, que, se 

considerada, significará um equilíbrio e estabilidade empregatícia tanto á patrões quanto á 

empregados.  

Os problemas antecedem o conhecimento, é estes o ponto de partida deste estudo, e 

são respectivamente; O que gera o Turnover na organização na visão dos colaboradores e 

gestores? Quais as consequências das saídas de funcionários em curto período de tempo para 

a empresa? Como solucionar este problema na empresa?  

O objetivo geral deste estudo foi analisar as causas e efeitos da rotatividade de pessoal 

em uma microempresa de vestuário infantil localizada em João Pinheiro- MG.  

Os objetivos específicos da pesquisa foram: identificar as falhas que indicam as 

intenções de rotatividade de pessoal na organização; verificar os efeitos de demissões e 

admissões de funcionários no desempenho da empresa; indicar possíveis soluções para o 

Turnover na organização pesquisada.  

Em hipótese pode se afirmar que o índice de rotatividade de pessoal na empresa, deve 

se á fatores financeiros, pessoais e sócios afetivos. Tais como salários aquém do desejado pelo 

funcionário, visto que uma das principais motivações para estar em uma organização pode ser 

a remuneração, e, se esta não é compensatória não existem motivos para permanecer no 

emprego. Os problemas de relacionamento entre colegas de trabalho, também influem na 

rotatividade de pessoal, pois estar no mesmo ambiente por horas seguidas em companhia de 

alguém com o qual se tem problemas de relacionamento e convivência é desagradável, e pode 

gerar constrangimento entre proprietários, funcionários e até clientes, afetando a harmonia do 

ambiente de trabalho, o que pode gerar demissões com iniciativa do proprietário ou até 

mesmo do funcionário. O Turnover também é indicado por incompetência do trabalhador, 
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quando este não corresponde às expectativas da empresa ao desenvolver suas funções e 

precisa ser substituído.  

Os efeitos da rotatividade de pessoal estão relacionados aos custos para a empresa, isto 

é basicamente o que a empresa perde ou deixa de ganhar com a demissão de um trabalhador. 

A saída do trabalhador requer reposição, e para isto é necessário treinamento e capacitação do 

novo trabalhador, logo, tem-se um gasto com a nova contratação. Manter um funcionário é 

mais econômico que demitir e contratar outro. Outra causa da rotatividade é a diminuição das 

vendas devida á falta do funcionário.  

A empresa pode solucionar a rotatividade de pessoal principalmente através de um 

feedback, analisando suas falhas para supri-las. Outra maneira de reduzir o Turnover é manter 

salários justos e compensatórios que corresponda à jornada de trabalho, motivando o 

trabalhador á permanecer na empresa. Desenvolver programas de resolução de conflitos 

interpessoais entre os funcionários, visando a harmonização do ambiente de trabalho, bem 

como estabelecer uma relação de respeito recíproco entre patrões e colaboradores. Propiciar 

capacitação profissional especializada, visando o aperfeiçoamento do funcionário para o cargo 

e excelência no atendimento aos clientes, gerando lucros à empresa.   

A metodologia, com a intenção de alcançar os objetivos propostos por este estudo, foi 

realizada em campo, sendo a pesquisa qualitativa com aspectos quantitativos, ao que Gerhardt 

define; 

 
A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa 

opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para 

todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que 

pressupõe uma metodologia própria. (...) As características da pesquisa 

qualitativa são: objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de 

descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o 

local de determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo 

social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos 

buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados 

empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as 

ciências. (GERHARDT, 2009, p. 31,32).  

 

 Fica evidente que os objetivos da pesquisa não são a quantificação dos dados, mas 

explicar o porquê dos fenômenos, com expressão do que convém ser feito para resolução dos 

possíveis problemas encontrados.  Esta é uma pesquisa descritiva explicativa, onde, além de 
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descrever as características do fenômeno, busca-se explicar as origens e os efeitos do mesmo. 

(GERHARDT, 2009, p. 67).  

 O conjunto de processos pelos quais se realizou a coleta de dados utilizou 

instrumentos de pesquisa como leitura e interpretação de obras que abordam a Rotatividade de 

Pessoal, que embasou teoricamente o tema. Outro instrumento para coleta de dados desta 

pesquisa foi o questionário. 

 

É um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante, sem a 

presença do pesquisador. Objetiva levantar opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas. A linguagem utilizada no 

questionário deve ser simples e direta, para quem vá responder compreenda 

com clareza o que está sendo perguntado. (GERHARDT, 2009, p. 69). 

  

 Gerhardt (2009) caracteriza o questionário como um instrumento de coleta de dados 

direto e objetivo, com uma linguagem fácil de ser compreendida. Buscando atender a estes 

requisitos, o questionário foi composto de dez perguntas, e foi aplicado a 15 funcionários da 

organização pesquisada. Foram convidados a participar da pesquisa todos os colaboradores da 

organização e todos aceitaram participar, sendo a população da pesquisa quinze e a amostra 

quinze.   

 O estudo também utilizou a entrevista estruturada na coleta de dados, a entrevista 

composta de apenas três perguntas foi direcionada a administradora da organização. Com o 

roteiro previamente estabelecido as perguntas foram feitas e as respostas transcritas na 

íntegra. O objetivo foi obter informações acerca do Turnover, agora, na perspectiva da 

administração da organização, possibilitando uma comparação de ideias e a pluralidade 

democrática das informações.  

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1.  O sistema comercial e a Rotatividade de Pessoal  

 

O sistema comercial existe desde os primórdios da humanidade, e tem acompanhado o 

ser humano em todas as mudanças em seu estilo de vida. Na antiguidade, antes do surgimento 

da moeda, o comércio funcionava com a troca de mercadorias. Era um sistema comercial 

local, as famílias da comunidade trocavam entre si aquilo que produziam neste sentido as 
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famílias que possuíam a habilidade da pesca poderiam trocar o pescado com a família que 

cultivava a terra, com as famílias que se dedicavam ao pastoreio, e assim, as comunidades 

desenvolviam seu sistema comercial através da troca. 

Com a expansão do comércio através das navegações, foi necessário definir valores 

para cada mercadoria, surgindo assim a moeda, posterior á moeda o sistema comercial 

alcançou maiores proporções, e assim sucessivamente, alcançando desde produtos de 

produção doméstica à produção industrial. Mediante as mudanças ocorridas no modo de vida 

do homem e os períodos históricos os quais passaram a humanidade, o comércio se adaptou, 

desenvolveu e se modernizou para atender as necessidades do homem em cada um destes 

períodos.  

O comércio se renovou em cada momento até chegar ao status em que possui 

atualmente, o que não significa que ele seja perfeito. Existem, na verdade, problemas no 

comércio característicos de cada uma de suas fases, entre eles, o objeto desta pesquisa, a 

Rotatividade de Pessoal, Turnover, nas empresas que exigem maior necessidade de recursos 

humanos para funcionarem.  

O Turnover é um termo utilizado na área dos Recursos Humanos e significa a 

rotatividade de pessoal em uma organização. É utilizado para mensurar a quantidade ou 

demanda de admissões e demissões da organização, assim como, a substituição de 

trabalhadores aposentados ou licenciados por novos contratados e/ou servidores temporários. 

Ou seja, Turnover é o grande fluxo de entradas e saídas de pessoal uma empresa ou 

organização.  

 
[...] o Turnover não somente pode significar investimentos perdidos, 

desperdiçados, que não tornam a empresa, como pode afetar profundamente 

o nível de produtividade, a continuidade da empresa e seus resultados, além 

do custo elevado do processo de desligamento e de novas admissões. Além 

do mais, seria um contrassenso inaceitável, uma empresa se preocupar com 

Plano de Sucessão de carreira de desenvolvimento de pessoal e não dar 

atenção a rotatividade, não estar atenta para evitar saídas desnecessárias, 

enfim, não adotar critérios de estabilidade no emprego. (LUCENA, 1999, p. 

199). 

 

Lucena considera que a rotatividade de pessoal pode significar grandes prejuízos para 

a organização, inclusive a sua falência, isto porque, contratar um funcionário exige 

investimentos e demiti-lo, mais ainda. Os lucros que um funcionário produz em curto período 

de prestação de serviços não são suficientes para sobrepor o valor gasto pela empresa em sua 
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contratação. O funcionário que foi demitido preciso ser substituído por outro, desta maneira, a 

organização tem dois tipos de gastos, um com a demissão e outro com a contratação de novo 

funcionário para preencher a vaga, gerando prejuízos para a contratante. Outro fator de 

desvantagem do Turnover mencionado por Lucena é a queda do nível de produtividade, visto 

que, com o quadro de pessoal reduzido a empresa não produzirá nem venderá tanto quanto 

antes. Lucena afirma ainda que; as empresas devem se atentar á desligamentos e ligamentos 

desnecessários, visando a estabilidade, e desenvolver planos que garantam a rotatividade de 

pessoal em um quadro consideravelmente adequado.  

Observa-se neste sentido a importância da pesquisa, off luxo de rotatividade evidencia 

problemas na empresa, no trabalhador, ou até mesmo nos dois. Sendo assim, cabe ao setor de 

Recursos Humanos (RH), tomar as decisões, realizar substituição de antigos funcionários por 

novos, encontrando a maneira mais eficiente e eficaz de manter um baixo índice de 

rotatividade de pessoal, consequentemente, diminuindo os custos gastos com a contratação de 

novos funcionários. Tais como; recrutamento, treinamento e desenvolvimento do colaborador 

recém-contratados até o processo de aprendizado de suas funções. 

 

1.2. Turnover 

 

A seleção de recursos humanos é uma necessidade de qualquer empresa, e talvez seja a 

mais necessária para o desenvolvimento da organização. É um processo de contratação de 

trabalhador capacitado para realizar a função desejada. 

 

Cabe salientar que o modelo de gestão de pessoas representa a maneira pela 

qual uma empresa se organiza para gerenciar e orientar o comportamento 

humano no trabalho. Para isso, a empresa se estrutura definindo princípios, 

estratégias, políticas e processos de gestão. Com intensidade cada vez maior, 

as organizações passam a investir na gestão de pessoas, que vai além dos 

conhecidos e tradicionais processos burocráticos de recursos humanos. Mais 

do que selecionar, contratar, cuidar dos benefícios e da folha de pagamento, 

a nova administração de recursos humanos tem uma visão ampla do negócio, 

participa do planejamento estratégico e trabalham pelo crescimento, 

desenvolvimento e sustentabilidade da organização. (SOUZA, PAIXÃO e 

SOUZA, 2011, p.49). 

 

Na concepção dos autores, para as organizações empregatícias modernas acertar na 

contratação de pessoal significa o sucesso e ascensão da organização, por este motivo as 

empresas investem cada vez mais na gestão de pessoas, indo além de requisitos tradicionais 
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para contratar, os recursos humanos buscam um planejamento estratégico que vise o 

crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade da organização. 

A seleção é um processo no qual o individuo passa por determinadas etapas, sendo escolhido 

o que estiver mais apto á se ajustar a vaga e desempenhar bem a função. A seleção incorreta 

do pessoal gera diversas consequências à empresa, entre elas a necessidade de demitir, 

ocorrendo a rotatividade de pessoal, que é definida como Turnover. (Cardoso, 2006). 

Turnover é um conceito que significa “renovação”, é utilizado em contextos diversos, 

no entanto, é utilizado no RH para definir a rotatividade de pessoal.  De acordo com Pomi 

(2005) Turnover é um conceito para entrada (admissões) e saídas (demissões) de 

trabalhadores da empresa dentro de um período determinado. As saídas, ou seja, as demissões 

podem ocorrer de forma espontânea ou provocada. A forma espontânea ocorre quando a 

iniciativa é do empregado, quando este pede demissão. A segunda maneira é quando a 

iniciativa é da empresa, ela demite o funcionário independente de sua vontade.  

O cálculo de índice de Turnover é bastante simples e rudimentar. Segundo Cecília 

Camargo Rosário, Consultora da Atitude RH/2006, para calcular o Índice de Rotatividade 

Geral usa-se a seguinte equação:  

 
Índice de Rotatividade Geral =____________________     

                 EM 

A= Admissões de trabalhadores dentro do período considerado; 

 D= Desligamento de trabalhadores dentro do período considerado (demissões 

espontâneas e provocadas);  

 EM= Efeito Médio dentro do período considerado. 

Figura 1: Cálculo do índice de Turnover. 

Fonte: Chaves, 2014.  

 

 O índice de rotatividade de pessoal define um valor médio de funcionários que já 

formam demitidos em relação aos que permanecem na empresa. Estima-se que embora, um 

numera ou indicador adequado seja muito relativo, dependendo de fatores e variantes internas 

e externas, a porcentagem ideal de Turnover seria aquela que dentro do período de analise 

permita uma renovação de pessoal, sem perder funcionários competentes e qualificados da 

organização. Quando se tem um percentual muito elevado fica evidente que existem 

problemas na empresa que urgem em ser resolvidos (BASTOS, 2008, p.19).  

 

1.3. Causas da Rotatividade de Pessoal  
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Sendo a rotatividade pessoal um fator inegável do sistema comercial e empregatício da 

atualidade, não se podem ignorar os fatos que antecedem este fenômeno, ou seja, as causas do 

Turnover, estas, derivam de fatores internos e externos á empresa.  

Almeida (2009), afirma que as causas internas do Turnover estão fortemente relacionadas à 

Política salarial da organização; política de benefícios; Supervisão exercida; relacionamento 

interpessoal na organização; condições do ambiente de trabalho; inflexibilidade 

organizacional da instituição. Quanto aos fatores externos, o autor afirma que as causas são; 

situação econômica; oferta e procura de recursos humanos no mercado e redução ou expansão 

dos negócios, todas estas, descritas nos sub-tópicos a seguir.  

Observa-se que no grupo de fatores externos estão associados às condições econômicas do 

momento e à empresas concorrentes que buscam mão-de-obra especializada. Por outro lado, 

os fatores internos geradores de Turnover estão intimamente ligado à satisfação, motivação e 

comprometimento do colaborador. Lopes (1978), afirma que; “fenômenos internos podem 

levar o empregado a assumir dentro da empresa uma atitude de frustração, gerando 

consequências nocivas que daí pode resultar na dispensa do mesmo”.  

 

1.4. Descrição dos causadores internos do TURNOVER  

 

O colaborador que não tem suas expectativas salariais supridas, ou que o valor pago 

por seus serviços não é suficiente às suas necessidades e ao trabalho prestado, dificilmente 

permanecerá na organização, se demitindo de suas funções, o que é definido como demissão 

espontânea.  

Embora se configure como uma das principais causas de saída espontânea de pessoal 

das organizações, a situação salarial não é a única, junto á esta está a insuficiência dos 

benefícios oferecidos ao colaborador. Quando a empresa não oferta benefícios como; planos 

de saúde, vales utilizados no transporte, na alimentação, descontos em produtos adquiridos na 

empresa, entre outros, acaba por gerar um descontentamento pessoal da parte do trabalhador, 

que facilmente trocará a sua vaga na empresa por outra oferta que além do salário ofereça tais 

benefícios. 

A rotatividade de pessoal é influenciada internamente quando a gerencia é abusiva ou 

mal exercida, qualquer supervisor que exerça sua função de forma desumana para com seus 

subordinados, coloca em risco a harmonia da empresa e promove a frustração dos 
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trabalhadores, gerando saídas espontâneas de colaboradores. Outro fator determinante do 

Turnover, que se assemelha á questão de gerencia, é a falha no relacionamento interpessoal 

dos empregados. O relacionamento se estabelece por meio da comunicação, e quando esta tem 

falhas a convivência harmoniosa é impossibilitada, sendo necessário a intervenção com vistas 

a resolver o problema, seja por meio do estabelecimento de comunicação saudável ou pela 

substituição por funcionários que saibam e exerçam o conceito de relacionamento interpessoal 

na organização.   

É também determinante ao Turnover as condições físicas do ambiente de trabalho, 

quando as instalações da empresa oferecem algum tipo de risco á saúde do trabalhador, como 

exemplo; alérgicos em ambientes contaminados, com ar-condicionado, claustrofóbicos em 

ambientes muito fechados, entre outros fatores ambientais que são os determinantes da 

dispensa do trabalho. É também um causador em potencial da rotatividade de pessoal a 

inflexibilidade da organização para com as necessidades do colaborador, isto se refere á não 

negociação de horários, de folgas, aceite de atestados, etc. Isto é, basicamente a empresa 

estabelece em sua organização horária, objetivos e metas não flexíveis, sem uma espécie de 

adaptação ao funcionário, não considerando em seu planejamento as necessidades do mesmo.  

Empresas e empregados possuem objetivos distintos, a começar pelas funções de cada 

uma das partes. Enquanto a função da empresa é pagar ao empregado um salário pelo serviço 

prestado, a função do empregado é oferecer o serviço em troca de um salário.  

Neste sentido, Puri afirma:  

 
A organização não tem uma preocupação ou empatia em relação às metas do 

indivíduo. Nenhuma organização contrata pensando na realização das metas 

da pessoa. Isto pode acontecer depois, se for o caso, numa etapa posterior do 

relacionamento. O indivíduo, também tem um conjunto de metas e 

expectativas com relação à empresa e ao emprego, com o objetivo de 

satisfazer suas necessidades básicas, tendo um salário. O indivíduo também 

não tem empatia ou sentimentos especiais pelas metas da organização nesse 

momento. (PURI, 2000, p. 82) 

 

De acordo com a ideia do autor, tanto contratante quanto contratada, no início do 

relacionamento possuem uma postura egoísta um para com os objetivos do outro, mas, 

desenvolvem suas funções visando os próprios objetivos. Embora seja um egoísmo recíproco, 

se, em dado momento a organização não buscar atender ou apresentar preocupação com as 

metas do indivíduo, este voltará sua atenção para empresas que tenham planos de 

desenvolvimento mais similar á suas metas e interesses.  
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1.5. Descrição dos causadores externos do TURNOVER 

 

Os fatores externos que potencializam a rotatividade de pessoal derivam de fenômenos 

que não estão no controle do indivíduo contratado ou até mesmo da contratadora. Exemplo 

disto é a situação econômica da sociedade em que a empresa está inserida; o surgimento de 

concorrências na busca de mão-de-obra especializada; redução ou expansão da empresa; 

aposentadoria de colaborador, (ALMEIDA, 2009).  

A situação econômica do país ou da sociedade local da organização pode influir de 

forma significativa no Turnover, quando existe uma crise econômica, alguns segmentos 

empresariais param de crescer ou até caem de produção, o que os obrigam a reduzir o numero 

de colaboradores, demitindo e aumentando o fluxo de rotatividade, consequentemente, 

aumentam-se também os índices de desemprego na localidade.  

Organizações também sofrem com a rotatividade de pessoal quando surgem 

concorrências em busca de colaboradores especializados. Qualquer empreendimento que 

necessite de quantidade considerável de recursos humanos, objetiva trabalhador já qualificado 

e preparado para a função que oferece, o que possui experiência de trabalho na área é ainda 

mais desejado pela empresa, e para este trabalhador a remuneração é ainda maior. O 

funcionário que está em outra empresa, na busca de melhores condições de trabalho e salários 

mais satisfatórios, migra facilmente da atual empresa para a nova concorrente.  

Outro fator salientado é a rotatividade decorrente da aposentadoria, nenhum 

funcionário pode permanecer no exercício de suas funções se não tiver condições físicas ou 

psicológicas, e de maneira alguma, a empresa poderá demiti-lo sem oferecer seus direitos 

legais.  

 
[...] A vida profissional tem um limite no tempo, além do qual a permanência 

do indivíduo em serviço torna-se nociva, socialmente, porque obsta aos 

elementos novos a oportunidade de ingressarem ou de progredirem na 

profissão; funcionalmente porque mantém nos postos pessoas em que a 

decadência física ou mental, ou a força de hábitos consolidados por longos 

anos reduziram a adaptabilidade às novas condições de trabalho geradas pelo 

aperfeiçoamento das técnicas profissionais; economicamente, porque o 

aumento vegetativo dos salários é correspondido por uma crescente redução 

da capacidade laborativa. (LOPES, 1978, p. 229) 

 

Na perspectiva de Lopes, a aposentadoria é algo natural e necessário ao trabalhador, 
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seja ela por idade, tempo de serviço ou incapacidade física, psicológica ou social para 

desenvolver a função em que exerce. Ignorar estes casos é colocar em risco o desempenho da 

empresa, o autor afirma ainda que, insistir na permanência do indivíduo em condições de 

aposentar-se é expor a organização e especialmente, o indivíduo em questão, á riscos sociais, 

funcionais e econômicos. Quando surge um colaborador com necessidade de se aposentar, 

logo, há também a necessidade de outro individuo para substituir, daí um fator acentua-te do 

índice de rotatividade.  

O ultimo fator externo que agrava os índices de Turnover mencionado por Almeida 

(2009) é a redução de produção da empresa ou a superprodução da empresa. A empresa que 

não produz ou vende o que espera vender por causas diversas acaba por demitir funcionários, 

por outro lado, quando a mesma empresa produz ou vende muito além do que se espera, é 

necessária contratação de pessoal para a demanda, daí um movimento maior no índice de 

rotatividade.  

 

1.6.  Efeitos positivos do TURNOVER 

 

Na maioria dos casos o Turnover gera resultados negativos no desempenho da empresa, 

no entanto, existem situações específicas que a rotatividade pode ser bastante positiva.  

 
Turnover ou Rotatividade de Recursos Humanos é o termo usado para 

definir a flutuação de pessoas entre uma organização e seu ambiente; em 

outras palavras, o intercambio de pessoas entre a organização e o ambiente 

definido pelo volume de pessoas que ingressam e saem da organização. [...] 

esta rotatividade de pessoal, se ocorrida sob o controle da organização e em 

volume pequeno, ela será saudável para a empresa. (BASTOS, 2008, p.14) 

 

Bastos define o Turnover e, além disso, afirma que existe uma probabilidade deste 

fenômeno gerar resultados positivos, basta que haja um planejamento e controle do fluxo de 

rotatividade pela organização, de modo que ele ocorra de forma saudável.  

 

[...] quando a empresa gera rotatividade com o objetivo de rejuvenescer seu 

quadro de pessoal, pode evitar a impossibilidade de crescimento da empresa, 

soltando as “rédeas” para que ela possa acompanhar a marcha do progresso, 

permitindo que sejam substituídas “peças” que o tempo desgastou ou tornou 

inútil. (LOPES, 1978, p.227) 

 

Conforme salienta Lopes, a rotatividade que ocorre com o intuito de atualizar o quadro 

de funcionários, visando uma renovação da força de trabalho é totalmente positiva. Como 
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mencionado anteriormente, a vida profissional tem um prazo de validade que precisa ser 

respeitado, a aposentadoria é um beneficio para o antigo profissional, para outro individuo 

que vai se incluir no mercado de trabalho e para a empresa que irá agregar um colaborador 

com capacidades e ideias novas e atualizadas. Vezes, no mercado de trabalho, os 

colaboradores são comparados à, como o autor define, “peças”, e assim como as peças de 

variados mecanismos envelhecem como passar do tempo e não são mais úteis, quando o 

indivíduo não está mais apto a desempenhar a função estabelecida, faz-se necessário substituí-

lo por outro, atualizado, capacitado, criativo e com novas perspectivas para assumir a função. 

Tal atitude é identificada como uma possibilidade maior ao alcançar sucesso (LOPES, 1978, 

p.227).  

 

1.7. Efeitos negativos do TURNOVER 

 

O descontrole e não planejamento da rotatividade de pessoal reúne para a organização, 

uma série de prejuízos de ordens variadas. 

 
As consequências do alto Turnover são as seguintes: perda da capacidade 

produtiva e da qualidade, com consequente que da lucratividade; perda de 

talentos os quais poderiam contribuir para que a empresa obtivesse êxito em 

suas ações de mercado; contaminação de pessoas, devido à falta de interesse 

e motivação daqueles que desistem e buscam novas oportunidades de 

trabalho; comprometimento da credibilidade organizacional; 

comprometimento da saúde financeira da empresa, considerando que a 

rotatividade de profissionais gera custos diversos. (BASTOS, 2008, p.16) 

 

Partindo das ideias de Bastos, podem-se caracterizar tipos de prejuízos para a organização, 

são estes;  

Perda da capacidade produtiva e da qualidade, com consequente queda da 

lucratividade, um bom funcionário que deixa a organização, deixa uma lacuna que 

dificilmente será preenchida. Consequência desta falha é o enfraquecimento das ações de 

mercado do empreendimento. Com a perda do colaborador competente, perde um talento 

singular, perde também qualidade na produção. Logo, se não há qualidade satisfatória para 

suprir as necessidades da clientela, o potencial lucrativo é reduzido e consequentemente, a 

concorrência se fortalece. 

Falta de interesse e desmotivação nos colaboradores que permanecem na empresa, além 

da sobrecarga de trabalho aos colaboradores que permanecem, Bastos (2008), considera que o 
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desligamento de um numera significativo de funcionários pode gerar uma contaminação, 

perto de ser generalizada, de desmotivação e desinteresse. Isto porque, a saída de funcionários 

transparece uma espécie de insatisfação e insuficiência da empresa em suprir os funcionários, 

bem como seus interesses. Trabalhadores desmotivados e desinteressados não produzem 

suficientemente bem, o que decorre uma série de prejuízos à organização.  

Comprometimento da credibilidade organizacional. Credibilidade o conceito chave das 

organizações que almejam o sucesso do empreendimento, uma empresa que perde sua 

credibilidade está à beira da ruína. O grande índice de rotatividade não planejado sujeita a 

organização à este risco, uma vez que a ruptura no quadro de funcionários afeta as ações da 

empresa, que pode não conseguir cumprir com os prazos e compromissos firmados.  

Comprometimento da saúde financeira da empresa. O desempenho financeiro da empresa 

é o mais abalado com o Turnover, isto se deve ao fato dos gastos gerados tanto com a saída do 

funcionário quanto com a contratação de um novo. Repor um funcionário é um investimento 

que pode demorar a ter retorno, a tabela a seguir apresenta uma relação de itens de custos do 

Turnover.  

Custos de 

Recrutamento 

Custos de Seleção Custos de 

treinamento 

Custos de Desligamento 

 Processo da 

Requisição de 

Emprego. 

 

 Propaganda. 

 

 Atendimentos à 

candidatos. 

 

 Tempo dos 

recrutados. 

 Pesquisas de 

mercado. 

 

 Formulário e 

custo do 

processamento. 

 

 Entrevista de 

seleção. 

 

 Aplicação e 

aferição de 

provas de 

conhecimento. 

 

 Tempo dos 

selecionadores.  

 

 Checagem de 

referenciais. 

 

 Exames médicos 

e laboratoriais. 

 Programas de 

integração. 

 

 Orientação. 

 

 Custos diversos 

de treinamento. 

 

 Tempo dos 

instrutores.·. 

 Baixa 

produtividade 

durante o 

treinamento. 

 Pagamentos de 

salários e quitação de 

direitos trabalhistas 

(férias, 13°, FGTS, 

entre outros). 

 

 Pagamento de 

benefícios. 

 

 Entrevista de 

desligamentos. 

 

 Custos do 

Outplacement. 

 

 Cargo vago até a 

reposição. 

Tabela 1: Os custos do Turnover.  

Fonte: Bastos (2008). 

 

O estudo de Bastos (2008) apresenta um cronograma que parte do recrutamento até o 
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desligamento com a relação de custos da rotatividade de pessoal nestas fases. É evidente que 

nem toda a empresa com índice de Turnover elevado tem necessariamente, todos os gastos 

apresentados na tabela, no entanto, gastos são inevitáveis, mesmo quando o desligamento 

ocorre por justa causa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

2.1. Apresentação dos dados coletados na empresa 

 

 Este item apresenta os dados coletados através do questionário, sendo analisados e 

relacionados com dados de literaturas que abordam o mesmo tema, buscando estabelecer uma 

relação entre a teoria e o fenômeno do Turnover na organização pesquisada, sabendo se o que 

se apresenta em hipótese se confirma na realidade.  

 Os dados aqui apresentados foram coletados por meio do questionário destinado aos 

funcionários da empresa, total de quinze pessoas. O questionário possui dez questões, as três 

primeiras de caracterização do colaborador participante, com vistas a saber sexo, idade e 

escolaridade dos mesmos, as demais perguntas abordam diretamente o tema da pesquisa.  

 
Gráfico 1: A quantidade de colaboradores por sexo. 

Fonte: Pesquisa direta, (2017). 

 

Como informa o gráfico 1, a grande parcela de colaboradores é do sexo feminino, este 

grande número de mulheres, é justificad de de aumentar a renda familiar. 
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Gráfico 2: Quanto a idade dos colaboradores.  

Fonte Pesquisa direta, (2017). 

 

A pesquisa evidencia que 47 % dos participantes estão entre dezesseis e vinte anos, 

33% entre vinte e um e trinta anos, 20 % dos participantes tem entre trinta e um e quarenta 

anos, as idades são referentes ao ano da pesquisa. As idades não influenciam necessariamente 

no momento da contratação, no entanto, as pessoas procuram por vagas de emprego cada vez 

mais novas, o que pode justificar uma porcentagem maior entre dezesseis e vinte anos nesta 

empresa.  

 

Gráfico 3: Quanto a escolaridade dos participantes.  



 
 

 

178 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

Fonte: Pesquisa direta, (2017). 

 

O gráfico 3 informa que 54% dos entrevistados possuem ensino médio completo, 

40%possuem ensino superior e 6% pós-graduação. Existe nesta empresa a peculiaridade de 

uma parcela total de 46% já possuir formação além do Ensino Médio e continuar atuando no 

ramo varejista, isto se justifica pela ausência de oportunidade de emprego em sua área de 

formação. 

 

2.2. O ambiente de trabalho e as relações interpessoais 

 

 Pomi, (2007) diz que o Turnover não é a causa, mas, uma consequência, que decorre 

de fatores anteriores, que podem variar bastante e até mesmo ser somados culminando em 

demissões seja por parte do empregado ou do empregador. Entre estes fatores destacam-se a 

má gestão administrativa, salários abaixo do desejado, poucas condições de realização do 

trabalho, relacionamento conflituoso, entre outros. Visando esclarecer os principais 

problemas, foi realizada a pergunta: Em sua opinião, quais são os principais problemas 

existentes nesta empresa?  

 Os participantes consideram que os principais problemas da organização estão 

relacionados a comunicação, confiança, relacionamento e autoritarismo.  
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Gráfico 4: Os principais problemas relacionados as intenções de Turnover. 

Fonte: Pesquisa direta, (2017). 

 

A pesquisa verificou que 20% dos entrevistados consideram que a relação patrão-

funcionário possui falhas, e, falta comunicação entre as partes.  

Outros 33%, afirmam que a falta de confiança é um fator existente na empresa. O 

patrão não confia sua empresa aos funcionários, e os funcionários não confiam no patrão para 

quem trabalha, reside aí um problema preocupante para a saúde da organização.  

Outro fator apontado por 33% dos participantes é as relações interpessoais. Os 

participantes afirmam que existe uma dificuldade na convivência nas relações funcionário-

funcionário e funcionário-patrão, impossibilitando um ambiente de trabalho harmonioso.  

14% da amostra indicam que o autoritarismo, as cobranças em excesso e sem 

justificativas, bem como, a irredutibilidade da chefia em aceitar novas ideias de melhoria no 

ambiente de trabalho, são problemas relevantes na empresa, o que aqui caracterizamos como; 

Autoritarismo.  

 Percebe-se que os participantes - embora com justificativas variadas – apontam como 

principal problema as relações interpessoais no ambiente de trabalho e a confiança. Os fatores 

expostos no gráfico com base na pesquisa por si só não geram diretamente o Turnover, mas, 

são fomentadores do clima organizacional, este, por sua vez influi na motivação do 

trabalhador e a motivação define capacidade de produção, de lucros e de permanência ou não 

na empresa. O grau de motivação é então, relativo ao clima no ambiente de trabalho, quando 

este clima é harmônico ele potencializa a motivação do trabalhador, MARIOTI (2013). 

 

2.3. As questões de convivência  

 

 Como exposto no tópico anterior, conviver é, por muitas vezes, uma tarefa árdua, os 

participantes são convidados a avaliar a qualidade de seu relacionamento no ambiente de 

trabalho. Como você avalia a sua convivência com os companheiros de trabalho?  
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Gráfico 5: A qualidade da convivência na organização.  

Fonte: Pesquisa direta, (2017). 

 

27% consideram que o relacionamento é bom, 53% afirma que existe um 

relacionamento razoável entre os colegas de trabalho e 20% considera que é ruim o 

relacionamento na organização. 

Chaves (2011) aponta que a sinergia da equipe de trabalho bem como o espírito de 

trabalho em equipe pode influir na permanência ou não do colaborador na empresa. Conformo 

o que evidencia o gráfico, o relacionamento entre os funcionários é um dos problemas 

existentes na empresa, visto que apenas 27% afirmam tem um relacionamento bom com os 

demais colegas, logo, este é um forte indicador da rotatividade de pessoal.  

 

2.4. O Reconhecimento Profissional como potencializador da Rotatividade de Pessoal.  

 

 De acordo com Gil (2006), liderança é a forma de gestão baseada no prestígio pessoal 

e na aceitação dos subordinados. Os indivíduos tornam-se líderes quando conseguem conduzir 

as situações e ações ou quando influem no comportamento de outros, os liderados. Conforme 

Araújo e Garcia (2009), a liderança pode ser autocrática, ou seja, uma liderança autoritária. 

Pode ser também democrática, quando é estabelecida uma relação com base na participação 

dos liderados no processo de forma democrática. E, o modelo de liderança liberal ou Laissez-

faire, quando a autoridade e controle são transferidos para o grupo, o líder envolve-se 

somente quando requisitado. Independente de qual destas posturas o líder venha assumir, o 

importante é que ele não tenha uma gestão excludente que desvalorize as potencialidades e 
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capacidades do liderado, mesmo que em dadas circunstâncias ele venha assumir uma postura 

autocrática e em outra democrática, tudo deve cooperar para o bem e harmonia da empresa. 

Visando conhecer o tipo de liderança estabelecida na organização pesquisada, fez-se aos 

participantes as seguintes perguntas; você se sente reconhecido profissionalmente em seu 

trabalho, tanto por parte da empresa quanto por parte de seu supervisor? No gráfico abaixo a 

relação de respostas. 

o pela busca pela independência financeira ou necessida 

 
Gráfico 6: Grau de reconhecimento profissional na empresa. 

Fonte: Pesquisa direta, (2017). 

 

Os dados apontam que 6% dos participantes se sentem muito reconhecidos na 

organização que trabalham, 20% se sentem reconhecidos e uma grande maioria, representado 

por 74% afirmam se sentir pouco reconhecidos. 

Através dos dados do Gráfico 6, percebe-se que é evidente que a falta de 

reconhecimento profissional é um indicador das intenções de Turnover. Como mencionado 

anteriormente, um colaborador motivado é mais produtivo, criativo, mais apto a resolver 

problemas, motivar a equipe de trabalho. Um funcionário motivado é feliz em seu trabalho. 

Entre as inúmeras maneiras de se motivar um empregado o reconhecimento profissional é 

uma das mais importantes e eficazes.  O reconhecimento é essencial no ambiente de trabalho, 

pois, além de motivar o colaborador ele contribui positivamente no clima organizacional, na 

produtividade e, consequentemente, nos lucros.  
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 O reconhecimento é algo necessário na vida dos indivíduos em todos os âmbitos em 

que participam seja no familiar, escolar, social, e principalmente, no profissional.  Quanto o 

colaborador se sente reconhecido pelos resultados e pelos trabalhos executados é natural que 

se sinta motivado e proativo, consequentemente provoca crescimento na empresa. Marques 

(2017), afirma que existe uma parte do cérebro que se dedica a motivação e a recompensa, 

quando este sistema é acionado, o organismo libera elementos químicos ligados a pro 

atividade.  

De acordo com Marques (2017), uma liderança que considera o reconhecimento de 

seus colaboradores está contribuindo para o sucesso da organização, utilizando ferramentas 

muito simples que demonstram reconhecimento ao colaborador, são elas:  

O feedback, é uma avaliação de cada membro da equipe e quando realizada 

corretamente tem efeitos positivos na conduta dos colaboradores, que passam a se dedicar 

mais, visto que se sentem como parte essencial no sucesso da empresa. O Feedback deve 

pontuar os esforços os acertos e não somente a melhoria do empregado.  

A comunicação quando houver problemas na realização de tarefas, ou desmotivação 

por parte do colaborador o líder deve estabelecer a comunicação para compreender o 

problema e encontrar a solução. 

O elogio ao notar o bom desempenho do colaborador ao executar uma tarefa, o 

aumento da produção, o cumprimento dos prazos, não deve-se negar o elogio. Esta atitude 

motiva a equipe a manter bons resultados. 

Percebe-se que para a organização exercer o reconhecimento não requer nenhum 

investimento financeiro, já o não reconhecimento custa alto, pois colaboradores não 

reconhecidos como apresentam os dados da pesquisa, são menos motivados e, logo, menos 

produtivos, um funcionário que não produz ou que produz pouco permanece pouco tempo na 

organização, gerando a Rotatividade de Pessoal e acentuando os índices de Turnover. 

 

2.5. Valorização do colaborador 

 

 Sabe-se que o maior e mais valioso patrimônio das organizações é o seu material 

humano, ou seja, as pessoas. São as pessoas que pensam, solucionam, criam e inovam, 

portanto, são vitais para as organizações que almejam se estabelecer com capacidade para 

competir no mercado. 

 
Pode-se descrever como valores tudo o que é importante para a vida do ser 
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humano, sendo na vida pessoal, profissional ou organizacional. Os valores 

humanos são essenciais no crescimento do ambiente de trabalho. As pessoas 

precisam ser valorizadas na empresa, porque são elas que dão existência a 

uma empresa. Quando os funcionários são valorizados e respeitados, se 

sentem mais envolvidos e são mais compromissados com a organização, 

porque se sentem parte da empresa. É primordial o gestor valorizar o seu 

empregado, enfatizando que ele faz parte do crescimento e do sucesso da 

organização. (SOUZA, 2016, p. 5). 

 

São as pessoas a força motriz das organizações, especialmente as que lidam com 

vendas, como é o caso da empresa pesquisada, sem o material humano seria impossível a 

organização alcançar seus objetivos. Os fundadores da organização são a peça principal do 

negócio, no entanto, cada colaborador que se integra ao quadro também faz parte dele. É 

então, necessária a valorização do material humano na organização, neste sentido, perguntou-

se; Você se sente valorizado como colaborador na empresa? Ao que os participantes 

responderam:  

 
Gráfico 7: Grau de valorização do colaborador na empresa. 

Fonte: Pesquisa direta, (2017). 

 

 Dos colaboradores que responderam ao questionário, 7% afirmaram que nunca são 

valorizador por seu trabalho, outros 7% afirmam que sempre são valorizados, 26% disseram 

que as vezes são valorizados e 60 % disseram que nunca se sentiu valorizado por seu trabalho.  

 A valorização do colaborador é uma atitude importante e relevante para a permanência 

do mesmo na empresa, bem como sua produção. Os dados mostram que uma pequena parcela 

dos participantes se sente valorizada na organização, isto evidencia uma das possibilidades de 

intenção de Turnover.  Logo, este é mais um problema a ser solucionado para controlar os 

índices de Rotatividade de Pessoal.  
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 Embora se assemelhe ao reconhecimento profissional, a Valorização do Trabalhador 

possui suas diferenças, mesmo que seus objetivos sejam eventualmente os mesmos. Uma 

empresa valoriza o seu colaborador quando promovem ações que contribuem para a qualidade 

de vida do colaborador, dentro ou fora da organização. Valorizar o colaborador não somente 

assiste as necessidades do mesmo, como é imprescindível para os que estejam envolvidos no 

trabalho. 

 Souza, (2016) aponta algumas formas de valorização do trabalhador, valorizações que 

podem potencializar as capacidades criativas, produtivas e motivacionais do colaborador, são; 

 A confiança, o líder quando confia em seu liderado o incentiva, e o prepara para o 

desenvolvimento eficiente de sua atividade. Ainda que o trabalhador não esteja preparado 

para a função em que irá exercer, o líder deve buscar meios para o seu desenvolvimento. 

Desta maneira, o líder estabelece uma relação de confiança, confiando no crescimento do 

liderado. Quando a relação de confiança existe, os colaboradores se sentem valorizados e 

prontos para se integrar com a equipe e gerar sinergia e, consequentemente, resultados de 

produção. 

 O respeito, como um dos valores essências na vida, o respeito tem que ser mútuo, 

também nas organizações.  

 
No ambiente de trabalho é de total importância o respeito começar de cima 

para baixo, ou seja, pelos cargos gerenciais até aos cargos operacionais. O 

líder precisa ser exemplo, porque para exigir dos seus subordinados um 

atendimento ao público excelente, é necessário à cultura organizacional está 

alicerçada no respeito, caso contrário os clientes da empresa sofrerão as 

consequências. (SOUZA, 2016, p.8) 

 

 Como valor dentro da organização o respeito é vital para o clima organizacional, a 

empresa deve ter o respeito como lema, os seus líderes devem respeitar para estabelecer 

relações saudáveis a empresa e aos colaboradores.  

Existe também a valorização financeira do trabalhador, quando por mérito a mesmo 

ganha acréscimos e porcentagem de produção além de seu salário. 

 Tais ações de valorização fazem com que os colaboradores permaneçam na empresa, 

reduzindo os índices de Turnover.  

 

2.6 Fatores significativos no fluxo de Rotatividade de Pessoal  

 

 De acordo com Almeida (2009), as causas da Rotatividade de Pessoal podem estar 
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relacionadas com a política salarial da organização; os benefícios; Supervisão exercida; 

relacionamento interpessoal na organização; condições do ambiente de trabalho; 

inflexibilidade organizacional da instituição, situação econômica; oferta e procura de recursos 

humanos no mercado e redução ou expansão dos negócios, todas estas, descritas nos sub-

tópicos a seguir. Buscando a verificação de algum destes fatores na realidade da organização, 

propôs-se o seguinte; assinale as opções que te fazem permanecer na empresa:  

 
Gráfico 8: Fatores que motivam a permanência dos colaboradores na organização.  

Fonte: Pesquisa direta, (2017). 

  

Os participantes apontam diversos fatores que os motivam a permanecer na empresa. 

O principal deles o salário, 28 % consideram que este é um motivador de sua permanência na 

empresa. O reconhecimento fica em segunda posição, 20% dos participantes afirmam que o 

reconhecimento profissional assegura sua permanência na empresa, confirmando o que foi 

apresentado anteriormente. 13% consideram que o relacionamento com a equipe e líderes são 

importantes para continuarem na organização, outros 13% atribuem ao ambiente e sinergia do 

clima organizacional. Apenas 6% consideram a jornada de trabalho como um fator relevante 

para permanecer na empresa. Outros 20% consideram as condições de trabalho, comunicação 

e possibilidade de crescimento pessoal como motivador de sua permanência na organização.  

 Os participantes são perguntados sobre o que os incentivam a mudar de emprego? Os 

mesmos responderam da seguinte forma;  
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Gráfico 9: Fatores que motivam os colaboradores a saírem da organização. 

Fonte: Pesquisa direta, (2017). 

 

Dos participantes, 20% atribuem sua possível saída da empresa em que está 

atualmente a outra oportunidade de emprego, outros 20% a salários mais compatíveis com a 

tarefa em que realiza 13% dos participantes dizem que procuram por uma organização que 

ofereça mais benefícios, 7% dizem que a insatisfação com a liderança é motivadores de sua 

possível mudança de emprego, enquanto, 40% afirma que a expectativa de carreira e a 

oportunidade de crescimento em outra organização são determinantes para sua possível 

mudança. 

Observa-se que a questão salarial, a oportunidade de um emprego melhor e a 

expectativa de crescimento profissional são os principais indicadores de intenção do 

Turnover, isto, na visão dos funcionários.  Os dois últimos gráficos mostram que a satisfação 

dos colaboradores com as práticas de gestão e liderança que se preocupam com o material 

humano da organização reduzem significativamente os índices de Turnover.  

 

A satisfação dos colaboradores com a forma como são geridos influencia a 

sua relação para com a organização, fortalecendo os laços desenvolvidos 

com a mesma e diminuindo, consequentemente, uma das mais relevantes 

intenções comportamentais aplicada à gestão de pessoas em contextos 

organizacionais. (GOMES, 2010, p.249) 

 

 A organização que se preocupa com o seu maior patrimônio, se preocupa em ser a 

organização em que o colaborador deseja oferecer a ele, melhores condições de trabalho 

evitando que o funcionário busque por melhores organizações. A organização deve oferecer 

salário compatível com a o trabalho que o colaborador exerce, salários abaixo do 
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recomendável gera insatisfação e consequentemente saída do colaborador. Preparar, 

reconhecer e valorizar a mão-de-obra que a organização possui, é um dos fundamentais 

princípios para reduzir os índices e intenções de Turnover. O colaborador que não consegue 

visualizar seu atual emprega a probabilidade de desenvolver sua carreira profissional, 

dificilmente permanecerá nele.  

 

2.7 A Possível Redução da Rotatividade de Pessoal 

 

 Visando saber as indicações de melhoria na organização com objetivo de reduzir as 

intenções de Turnover, o questionário perguntou aos participantes; que atitude a organização 

pode tomar para reduzir o fluxo de Rotatividade de Pessoal? 

 
Deveria ter mais benefícios para os colaboradores. (Entrevistado 1) 

 

Ter mais treinamentos. (Entrevistado 2) 

 

Saber ouvir mais os colaboradores. (Entrevistado 3) 

 

Não chamar atenção dos colaboradores na frente dos clientes. (Entrevistado 

4) 

 

Melhorar os salários dos colaboradores. (Entrevistado 5) 

 

Ter mais educação na hora de falar com os funcionários. (Entrevistado 6)  

 

Dar mais oportunidades para os colaboradores poder crescer na empresa, 

pois só dão oportunidades para familiares. (Entrevistado 7) 

 

Motivar mais os funcionários. (Entrevistado 8) 

 

Valorizar mais o capital humano, todas as pessoas que trabalha na empresa. 

(Entrevistado 9) 

 

Não pressionar e não cobrar muito do jeito que cobrar do colaborador. 

(Entrevistado 10)  

 

Dar mais segurança no trabalho para o colaborador não adoecer. 

(Entrevistado 11) 

 

Uma patroa mais educada. (Entrevistado 12) 

 

Diminuir carga horária. (Entrevistado 13) 

 

A empresa esta muito boa do jeito que esta. (Entrevistado 14) 

 

Aumentar salário. (Entrevistado 15) 
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 Apenas o participante 14, esta plenamente satisfeita com a atual situação da 

organização, já quando analisadas as respostas dos entrevistados 1, 2, 5, 7, 11, 13 e 15, 

constatamos que estes recomendam melhorias de benefícios como vale refeição, plano de 

saúde, plano odontológico, convênios com outras empresas entre outros. Estes participantes 

também recomendam melhorias salariais, bem como salários compatíveis com carga horária, 

sugerem também, oportunidades de crescimento, com cursos de aperfeiçoamento e 

treinamento. Estes são benefícios sociais e de necessidades humanas, benefícios espontâneos, 

que não são exigidos por lei, mas são oferecidos liberalmente por diversas organizações. 

Embora não sejam constitucionais, é importante que a empresa conceda benefícios 

espontâneos, visto que eles podem reter os talentos dentro da organização. 

 Leal Junior e Silva (2007), afirma que o benefício é uma forma de gratificação que 

oferece aos funcionários uma base para suprir suas necessidades profissionais. Os benefícios, 

quando concedidos espontaneamente, revelam a necessidade de oferecer aos colaboradores 

qualidade de vida, para manter também a qualidade de produção e dos negócios. É importante 

para a empresa que deseja se estabelecer no mercado com condições competitivas, considerar 

um plano de benefícios espontâneos, pois estes mantêm o nível de motivação e satisfação do 

colaborador, logo, a qualidade de produção e lucratividade.  

 Quando analisamos as respostas dos participantes 3, 4, 6, 8, 9, 10 e 12, percebemos 

que estes recomendam melhorias no relacionamento e tratamento entre organização e 

colaborador, especialmente na comunicação.  

 Hoje, as organizações têm deixado de ser apenas um conjunto de pessoas que 

objetivam lucrar com uma atividade, para ser um organismo vivo, em que cada parte, mesmo 

que diferente, trabalham de forma interdependente. Neste novo contexto, a comunicação é 

indispensável para a sobrevivência deste organismo. Comunicação é o processo de emissão, 

transmissão e recepção de mensagens, em síntese, é a capacidade de discutir ideias, de 

dialogar, de modo que se estabeleça entendimento a todas as partes envolvidas, conforme as 

respostas dos referidos participantes, estes mecanismos precisam ser melhorados na 

organização.  

 
A comunicação é essencial para a eficácia de qualquer organização e os 

grupos formados dentro da mesma. Quando houver a falta dela as 

consequências serão drásticas. Um grande exemplo é o processo de 

comunicação entre os aeroportos e as aeronaves que necessita de uma 

comunicação perfeita, pois do contrário poderá haver sérios acidentes. 
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(GOMES, 2004, p.56).  

 

 Gomes exemplifica a comunicação empresarial com a comunicação entre aeroportos e 

aeronaves, quando no exemplo ocorrem erros as consequências são terríveis, e por muitas 

vezes irreversíveis. No contexto empresarial, a atenção dada a comunicação deve ser de igual 

intensidade, considerando que comunicação não se resume em falar, mas em saber o momento 

de falar, como falar e onde falar. O respeito pelo ser humano deve ser mantido sempre, em 

quaisquer situações o líder deve colocar acima de eventual falha, a condição humana do 

colaborador.  

 

2.8-O Turnover na Visão do Administrador 

 

 Buscando possibilitar a diversidade de opiniões acerca do mesmo assunto, foi 

realizada entrevista com a proprietária da organização. Na opinião da gestora, existe um 

índice de Rotatividade alto na organização? Se sim, porque ele ocorre?  

 
Bom, existe sim e, é devido a falta de comprometimento dos funcionários 

com a empresa, ás vezes não contrata a pessoal certa para a função certa, a 

maioria das vezes o funcionário não tem a disponibilidade para a carga 

horária do serviço devido90% dos funcionários serem solteiros e querer 

sair, ai acaba não adaptando ao cargo, talvez um  mau relacionamento com  

seus colegas de serviços, a falta de boa comunicação com seu chefe, porque 

as vezes o funcionário não tem coragem de conversar com seu chefe. 

(Proprietária da empresa). 

 

 A gestora atribui as intenções de Turnover à deficiência no comprometimento dos 

colaboradores com a empresa, afirma que os contratados não estão qualificados para o cargo 

em que ocupa, não obtendo a produtividade que se espera, gerando demissões.  

 Outro fator apontado pela administradora como causador do Turnover é 

indisponibilidade de adaptação aos horários, na opinião da gestora este fator é justificado pelo 

estado civil de 90% do quadro de funcionários, estes, por serem solteiros estão mais 

inclinados a uma vida social mais intensa, não conciliando com os horários estabelecidos na 

empresa, ocorrendo faltas demasiadas e consequentemente as dispensas.  

 Outro fator apontado é relacionado as questões de relacionamento entre equipe de 

trabalho, o que dificulta a harmonia no ambiente de trabalho e o estabelecimento de um clima 

organizacional. Também relacionado a convivência a comunicação indica um potencializador 

das intenções de Turnover, a administradora afirma que existe uma barreira que dificulta a 
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comunicação entre o chefe e a equipe de trabalho. Em suma, a opinião da administradora é 

bem aproximada a opinião dos colaboradores. LOPES (1978), aponta algumas causas da 

Rotatividade de Pessoal e os efeitos da mesma.  

 

Causas da movimentação de pessoal  Efeitos psicológicos dessas causas no emprego  

 

1 – Salário inadequado, irregular, pago 

com atraso ou em parcelas 

Sensação de estar sendo explorado. Impressão de 

desinteresse por parte do empregador pela 

subsistência dos seus empregados 

2 – Ausência de oportunidade de 

progresso 

Sensação de inutilidade do esforço para bem servir, 

e do mérito demonstrado no trabalho. 

3 – Chefia autoritária Sentimento de revolta contra o empregador; 

dissimulação, medo, angustia frustração. 

4 – Insegurança no emprego Falta de confiança no empregador, ansiedade, 

exacerbação do mecanismo de autodefesa. 

5 – Identificações dos direitos e 

obrigações 

Sentimento de dúvida e incerteza, decepções, 

impressão de estar sendo injustiçado, ou exposto a 

ciladas. 

 

6 – Deficiências da seleção inicial 

Inadaptabilidade ao trabalho, por falta de 

conhecimento ou de aptidões, pré-disposição a 

acidentes, frustração, angustia. 

 

7 – Ausências de treinamento 

Sensação de estar sendo abandonado, desassistido, 

e tolhido em suas aspirações de progredir no 

emprego. 

 

8 – Favoritismo 

Desinteresse pela eficiência e pelo mérito, 

rivalidades, desenvolvimento de todas as formas da 

malicia nas relações entre as pessoas, 

dissimulação, revolta, ressentimentos. 

 

9 – Perigo e desconforto no trabalho 

Excitação do sentimento de auto preservação. 

Impressão de desinteresse por parte do empregador 

pela segurança e bem estar dos seus empregados. 

 

10 – Sistemas de dois pesos e duas 

medidas 

 

Sentimento de dúvida, perplexidade, falta de 

Confiança do senso de justiça e na imparcialidade 

do empregador; decepções, ressentimentos. 

Tabela 2: Situação de Administração deficiente. 

 Fonte: (LOPES 1978, p. 239) 

 

 Lopes não aponta apenas possíveis causadores da Rotatividade de pessoal, mas, indica 

os efeitos psicológicos desses fatores. Quando a tabela elaborada por Lopes é analisada e 

comparada com a fala da administradora, bem como as respostas dos colaboradores 

participantes da organização pesquisada, notamos que há vários pontos em comum, o que 

evidencia falhas administrativas que podem colocar em perigo o sucesso da empresa. 
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2.9-Os Efeitos da Rotatividade de Pessoal 

 

 O estudo buscando compreender a visão da organização quanto ao Turnover, faz a 

seguinte pergunta; A Rotatividade de Pessoal traz consequências positivas ou negativas a 

organização? Se sim, quais?  

 
Sim, as positivas são e que as vezes sair um funcionário de baixo 

desempenho e entra outro mais eficiente, que pode trazer para a empresa 

nova ideias, inovação, conhecimento e tecnologia, pois esse novo 

funcionário vem com uma bagagem nova a nos apresentar, Porque talvez 

aquele funcionário que já esta na empresa a muitos anos já esta acomodado 

e desmotivado e deixa o serviço a desejar, e com essas substituição a 

organização se torna mais saudável E acaba diminuindo os  conflitos entre 

funcionário e patrão, porque se esse o funcionário acomodado  continuar na 

empresa o patrão vai ter que ficar só chamando atenção dele e isso e muito 

desgastante.. (Proprietária da empresa). 

 

 A empresa pontua que a Rotatividade de Pessoal é positiva quando ela renova o 

quadro pessoal na organização, substituindo um funcionário acomodado e que produz pouco 

por um com mais energia. Ainda enfatiza que um funcionário acomodado é constantemente 

corrigido, o que contribui para um clima desagradável. Para MARIOTI (2013), essa 

acomodação e ineficiência do colaborador é resultado da falta de motivação, e não do tempo 

em que o funcionário colabora na empresa.  

 
(...) um alto índice de rotatividade pode indicar politicas de pessoal 

deficientes ou de descontentamento por diversas razões, podendo ser 

também um problema geral da empresa ou de chefia. Assim, a rotatividade 

passa a ser sinônimo de perda de produtividade, de lucratividade e de saúde 

organizacional, além de impactar na motivação e no comprometimento das 

pessoas. (MARIOTI, 2013, p. 3).  

 

 O que Marioti afirma é que a Rotatividade de Pessoal é reflexo de um RH falho, a 

organização com atenção voltada para a valorização dos talentos desenvolve políticas mais 

humanizadas, o colaborador tem suas necessidades supridas e produzem mais, a falta de 

motivação da equipe de trabalho traz apenas resultados negativos para a organização.  

 Quanto aos fatores negativos do Turnover a responsável pela organização pontua que;  

 
Negativas, são custos gastos com o funcionário tanto para a contratação 

quanto para o desligamento, quando funcionário sai da empresa você tem 

que treinar outro para substituir, gasto também com registro, 

documentação, treinamento e rescisão, sem falar o tempo que perdera ate o 

outro funcionário pegar o ritmo do trabalho e adquirir habilidades e isso 
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acaba causando uma perca na produtividade.  O funcionário sai capacitado 

da sua empresa e vai para seus concorrentes, essa perca de um profissional 

capacitado e muito ruim. Acaba motivando os outros funcionários a saírem 

da empresa também. O clima na empresa fica ruim. (Proprietária da 

empresa). 

 

 Fica evidente que a organização está ciente das desvantagens do elevado índice de 

Rotatividade de Pessoal, sendo o principal fator o financeiro, o que corrobora com demais 

pesquisas, como a de ALMEIDA (2009), que aponta que os custos diretamente ligados a 

despensa do colaborador, sendo; Custos de recrutamento e seleção; Custos de registro e 

documentação; Custos de integração e Custos de desligamento. 

A organização precisa repensar e reformular as políticas de recrutamento visando um 

profissional qualificado para a vaga em questão. O plano salarial precisa ser compatível com a 

tarefa desenvolvida, o sistema de liderança deve ser mais democrático e participativo, todos 

estes fatores devem colaborar para a manutenção dos talentos na empresa, de forma que o 

quadro de pessoal seja produtivo e lucrativo, evitando os gastos com o Turnover. 

 

2.10-Controlando o Turnover 

 

 Assim como aos colaboradores, foi proposto que a responsável pela empresa indicasse 

possíveis soluções para controlar os índices de Rotatividade de Pessoal. 

 

 O que a empresa pode estar fazendo é dar mais treinamentos e cursos 

profissionalizantes para os funcionários, contratar o funcionário certo para 

a função em que se encaixa e que tenha disponibilidade, a empresa pode 

esta fazendo alguma forma de premiações para os funcionários se tornem 

mais motivados. E contratar funcionários mais comprometidos e dispostos 

que queiram realmente vestir a camiseta da empresa, tentar uma melhor 

comunicação entre os funcionários e proprietários. E os colaboradores 

darem mais valor em seus serviços. (Proprietária da empresa). 

 

 A organização sugere como melhorias que possibilitem o controle do Turnover, uma 

melhoria no processo de seleção, contratando um profissional apto para a função que ocupará, 

também considera que a organização pode oferecer programas e cursos de treinamento e 

qualificação. Outro tipo de melhoria sugerida pela administradora está relacionado ao 

reconhecimento e valorização do colaborador, as premiações com objetivo de produzir 

motivação. O estabelecimento de uma comunicação eficiente é um fator que foi apontado 

tanto pela gestão da organização como pelos colaboradores que participaram da pesquisa. O 
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colaborador tomar a atitude de se integrar como parte funcional da organização, valorizando o 

seu emprego, também é indicado como melhoria que pode controlar a Rotatividade. Teixeira 

(2015), afirma que para controle e minimização do Turnover, é imprescindível algumas 

mudanças. A relação empresa-empregado deve ser transparente, promovendo a segurança do 

colaborador, mesmo em momentos de crise na empresa.  

É importante conhecer as falhas que a empresa possui para poder intervir, quando 

ocorrem demissões espontâneas, uma entrevista com o ex-colaborador esclarece os motivos 

pelos quais este deixa a organização. Comparar os salários oferecidos com os salários pagos 

pelas organizações do mercado, observar os planos de carreira que a organização possui, entre 

outros fatores, são bastante válidos no processo de controle da Rotatividade de Pessoal. 

TEIXEIRA (2015).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados obtidos através do questionário e entrevista confirmam a existência de um 

nível de Turnover elevado na organização pesquisada. É válido salientar que a Rotatividade 

de Pessoal é um fenômeno normal e em muitas circunstancias positivo. Em qualquer empresa, 

existem processos de substituições, demissões voluntárias e espontâneas, desligamentos por 

aposentadoria, licenças entre outros, são eventos corriqueiros exceto quando seus índices 

ultrapassam o recomendável para cada segmento.  

 O objetivo geral desta pesquisa foi analisar as causas e os efeitos da Rotatividade de 

Pessoal na empresa pesquisada. O referencial teórico, bem como as informações coletadas em 

campo confirma que o Turnover já é em si o efeito de uma causa. Ou seja, ele sucede eventos 

anteriores, a análise dos dados aponta que, na empresa estes eventos são principalmente; a 

falta do reconhecimento e valorização profissional, a pouca expectativa de carreira, o mau 

relacionamento interpessoal, tanto com a equipe de trabalho quanto com a gestão da 

organização, o salário não compatível com a carga horária e função exercida.  

 Um dos objetivos específicos deste estudo foi identificar as falhas que geram o índice 

de rotatividade de pessoal na organização. A discussão dos dados aponta falhas como; 

comunicação, a gestora afirma que os colaboradores precisam se sentir confiantes para 

conversar com a chefia, enquanto os colaboradores afirmam que a chefia precisa saber ouvir e 

se falar com os mesmos, fica evidente que existe uma limitação no estabelecimento de uma 
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comunicação útil na organização. Outra falha que justifica as intenções do Turnover apontada 

pela pesquisa é a ausência de motivação. 

 Outro objetivo específico foi verificar os efeitos da Rotatividade no desempenho da 

organização, a pesquisa confirma especialmente nas respostas da administração que existem 

efeitos positivos como a renovação do quadro de funcionários, e substituição de profissionais 

pouco produtivos por outros mais produtivos e dispostos a integrar-se na organização, 

afirmam que há os efeitos negativos da rotatividade, que estão relacionados principalmente as 

questões financeiras, o gasto com seleção, registro, demissão e nova contratação é 

relativamente alto para a organização.  

 Confirmada a existência e suas implicações, o ultimo objetivo especifico da pesquisa 

foi indicar soluções para o Turnover na organização. Tanto colaboradores quanto a empresa 

sugeriram mudanças necessárias para o controle da Rotatividade, entre elas; melhoria nas 

relações interpessoais e estabelecimento de uma linguagem de comunicação, treinamento e 

qualificação dos colaboradores, reconhecimento e valorização do capital humano, melhoria 

dos salários, tratamento humanizado, trabalhar a motivação e melhoria no clima 

organizacional e valorização da organização por parte dos colaboradores.  

 Os resultados do estudo sugerem que o contentamento do colaborador com a gestão de 

Recursos Humanos, minimiza bastante as intenções de Turnover, ou seja, a forma em que a 

administração trata os colaboradores influi na percepção dos mesmos acerca da organização, 

influindo significativamente na Rotatividade.  

 Em suma, este trabalho possibilitou compreender que a Rotatividade causa problemas 

de diversos âmbitos na empresa, tais como; gastos com recrutamento e seleção, qualificação e 

treinamento, desligamento e contratação de novo pessoal, perda de talentos e queda de 

produção. Para os colaboradores a Rotatividade gera um clima de insegurança quanto ao seu 

futuro profissional e financeiro.  

 Os resultados apresentados possibilitam sugestões que podem controlar o Turnover. A 

analise dos dados coletados evidencia que é necessário manter o controle das situações de 

Turnover, com registros realizados por meio de entrevistas com o colaborador demitido, 

buscando conhecer as causas da demissão. É importante que se estabeleça planos de ação que 

atendam a necessidade da organização, visando solucionar os problemas encontrados, 

buscando manter a satisfação profissional, pessoal e social do colaborador, recebendo em 

troca qualidade de produção e lucratividade.  
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo principal apresentar a implantação de um 

Sistema de Controle de Estoque em uma empresa, na cidade de Catalão (GO), cujo foco é 

levantar ou apontar os impactos positivos que um sistema de controle e gestão é capaz de 

proporcionar em um estoque. Para o desenvolvimento foi utilizado duas metodologias. Na 

primeira parte apresentar-se-á uma síntese bibliográfica voltada à temática em foco, 

percorrendo obras e autores, e na segunda parte o artigo tratará de uma análise documental na 

empresa objeto de estudo, onde será apresentado o passo a passo com abordagem quantitativa, 

onde a referida empresa beneficiará com o uso de um software (novo sistema), capaz de 

gerenciar entrada e saída de mercadorias, controle mensal de vendas e informações concisas 

para a tomada de decisões. Ainda, nos resultados e discussões serão apresentados os 

resultados ou impactos positivos que a implantação deste Sistema de Controle de estoque 

proporcionou para a empresa alvo do estudo. Contudo, o que se pode adiantar é que dentre os 

resultados está à redução do estoque, redução de recursos (mão-de-obra) e um importante 

estreitamento entre empresa e seus clientes consumidores. 
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Abstract: The present study has as main objective to present the implementation of an 

Inventory Control System in a company, in the city of Catalão (GO), whose focus is to raise 

or point out the positive impacts that a control and management system is able to provide in a 

stock. Two methodologies were used for the development. In the first part, a bibliographic 

summary will be presented, focused on the theme in focus, covering works and authors, and 

in the second part the article will deal with a documentary analysis in the company object of 

study, where will be presented the step by step with quantitative approach, where the 

company will benefit from the use of software (new system), capable of managing incoming 

and outgoing goods, monthly sales control and concise information for decision making. Still, 

the results and discussions will be presented the positive results or impacts that the 

implementation of this Inventory Control System provided to the target company of the study. 

However, what can be anticipated is that among the results is the reduction of stock, reduction 

of resources (labor) and an important narrowing between the company and its consumer 

customers. 

 
Keywords: Control system.  Inventory. Management. 

 

 

1. Introdução 

 

Sabe-se que independentemente do segmento da empresa e do seu tamanho, é preciso 

e necessário possuir um eficiente e robusto Sistema de Controle de estoque, uma vez que, este 

é capaz de fornecer informações precisas para o gerenciamento da empresa, facilitando na 

hora das tomadas de decisões. Vale registrar que, é comum ainda na atualidade, encontrar 

empresários de pequenas, médias e até grandes empresas que desconhecem a veracidade de 

seus estoques, que, a partir do planejamento de compras para o próximo mês, ou programar 

entregas tornam incapaz de prever qual produto têm no estoque e, qual o verdadeiro número 

(quantidade) que a empresa possui. 

Diante do notório fica evidenciado que toda e qualquer empresa que não possuir dados 

e ou informações verídicas sobre a situação do estoque, corre sério risco de entrar em crise ou 

instabilidade pelo fato de não saber quão é seu capital investido (parado), diversificação de 

produtos, quantidades, dentre outros, além de não se programar quanto aos descontos, política 

de comercialização, prazos de pagamento e parcelamentos na hora da venda. 

Partindo do pressuposto da incerteza do estoque, a empresa pode enfrentar sérios 

problemas financeiros, pois, pode faltar capital de giro, o fluxo de caixa é incerto, o que pode 

levar o empresário ou empreendedor a obter vultosos financiamentos com excessivos juros 

para arcar ou honrar seus compromissos com fornecedores, clientes, funcionários, etc. Diante 

disso, Lomba (2011) esclarece que, pelo fato de empresários controlarem seus estoques no 

“olhômetro” podem encontrar dificuldades para tomar decisões, quanto à venda e quanto à 
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compra.  

Com embasamento nestes fatos, surge à ideia de firmar-se na área de materiais, 

entendendo que, está acumula significante recurso financeiro dentro da organização, assim 

pode ser uma das responsáveis pela solvência e sobrevivência das empresas no Brasil. Indo de 

encontro à ideia do autor acima citado, vale registrar que, essa é uma das principais 

justificativas que fundamentou o trabalho aqui proposto, uma vez que, a empresa alvo, trazia 

como problema esse estoque baseado no olho como instrumento de medição sem qualquer 

precisão.   

Sendo assim, o que fica evidente segundo o autor acima é que, existem oportunidades 

dentro das organizações, porém não é seguro controlar com base somente na vivência 

profissional do gestor e sem instrumentos de avaliação precisos. É necessário um controle 

seguro de estoque. Porém, vale indagar, quais impactos um sistema de informação pode 

contribuir na gestão de estoque? 

Desta forma, para alcançar um seguro e confiável controle de estoque, o presente 

estudo propõe como objetivo geral, apresentar a implantação de um Sistema de Controle de 

Estoque em uma empresa, na cidade de Catalão (GO), e mensurar os impactos ou resultados 

desta ação.  

 Como objetivos específicos o estudo tem como meta: Identificar as necessidades de 

gerir e controlar o estoque; planejar a implantação do sistema de controle, através de um 

planejamento estratégico; identificar as vantagens de sua aplicação e apontar os principais 

resultados. 

 Na construção do artigo acadêmico, usar-se-á como metodologia na primeira parte, a 

pesquisa bibliográfica exploratória, que será realizada através de consultas e análises em 

livros, artigos, dentre outras fontes referentes ao tema, embasando-o teoricamente e na 

segunda parte, uma pesquisa quantitativa, que segundo Gil (1994) irá traduzir opiniões e 

números em informações as quais serão classificadas e analisadas. 

 

2. Referencial Teórico  

 

2.1. Definição de Sistema de Informação (SI) 

 

 Os sistemas de informação têm como finalidade gerar informações para a tomada de 

decisões, os dados são coletados, processados e transformados em informação. Assim, o 

sistema de informação pode ser entendido como um apoio de gestão, contribuindo como 
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condutores de informação, fornecendo feedbacks através de um mecanismo tecnológico. 

 Stair (2009) afirma o seguinte, conceituando: 

 

Um ‘sistema de informação’ (SI) é um conjunto de componentes inter-

relacionados que coletam, manipulam e disseminam dados e informações 

para proporcionar um mecanismo de realimentação para atingir um objetivo. 

[...]. Os computadores e sistemas de informação estão mudando 

constantemente a forma como as organizações conduzem seus negócios 

(STAIR, 2009, p. 04). 

 

 Hoje, as pessoas vivem em interação diária com SI, no quesito das atividades pessoais 

e profissionais, por meio dos caixas eletrônicos, códigos de barras, acesso à internet, entre 

outros dispositivos existentes em bancos, lojas, supermercados e outros pontos de vendas e 

compras de bens e de serviços. 

 Segundo o mesmo autor (Stair, 2009, p. 04), atualmente, “[...] vivemos em uma 

economia de informações. Os computadores e os sistemas de informação continuarão a 

modificar nossa sociedade, nossos negócios e nossas vidas”. 

 Pode-se dizer que, os investidores vêm usando os SI para tomar decisões que 

envolvem altas somas, transferir para quaisquer regiões do planeta grandes somas monetárias 

e distribuir uma gama de bens diversos pelo mundo inteiro. 

 De acordo com Stair (2009): 

 

Os dados são compostos por fatos básicos, como o nome e a quantidade de 

horas trabalhadas em uma semana de um funcionário, números de peças em 

estoque ou pedidos. [...]. Quando esses fatos são organizados ou arranjados 

de maneira significativa, eles se transformam em informações (STAIR, 

2009, p. 04). 
 

 Assim, é que, informações trata-se de um conjunto de fatos e ou dados de maneira que 

estes passam a ter valores adicionais, de acordo com a natureza e o contexto de cada negócio 

desenvolvido. 

 E, ainda, conforme Stair (2009): 

 

A transformação de dados em informações é um ‘processo’ ou conjunto de 

tarefas logicamente relacionadas desenvolvidas para atingir um resultado 

definido. O processo de definição de relações entre dados para criar 

informações específicas reque conhecimento (STAIR, 2009, p. 05). 
 

 Vale dizer que, ter conhecimento é saber e compreender o que são esses conjuntos de 
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informações e como processá-los, tornando-os aplicáveis e ou adequados para serem usados 

nas tomadas de decisões e em determinadas ações ou atividades do negócio. 

 O citado autor, define sistema como, [...] um conjunto de elementos ou componentes 

que interagem para atingir objetivos. Os elementos em si e as relações entre eles determinam 

como funciona o sistema. Os sistemas têm entradas, mecanismos de processamento, saídas e 

realimentação (STAIR, 2009, p. 07). 

 Importa observar que, o sistema recebe os dados e ou fatos, analisa-os considerando o 

contexto e negócio e, devolvendo-os prontos, por exemplo – um lava jato recebe um carro 

sujo (entrada), reúne os materiais para fazer o serviço, antes, fica sabendo se será apenas 

lavado (mecanismos de processamento), após isso, aplica certos produtos e ou testes para 

conferir se realmente o carro ficou limpo (realimentação), e afinal entrega o carro limpo ao 

dono (saída), lembrando que existem um grande e diversificado número de sistemas 

funcionando com sucesso no universo mercadológico local, regional, nacional e mundial. 

 Já Weill e Ross (2006) apontam que: 

 

Administradores tomam centenas de decisões [...] algumas delas após 

análises cuidadosas e outras como parte da frenética atividade quotidiana. O 

projeto e a análise da governança requerem que nos afastamos da tomada de 

decisões do dia-a-dia, aceitamos o conselho de Einstein e nos concentremos 

em identificar as decisões fundamentais que devem ser tomadas e quem está 

em melhor condições de tomá-las (WEILL e ROSS, 2006, p. 27). 
 

 Percebe-se que o autor quer dizer que, na governança trata-se de considerar três 

perguntas importantes dentro da administração de qualquer empresa, sendo elas: Que decisão 

devem serem tomadas? Quem deve tomá-las? E como tomá-las e controlá-las? 

 No que relaciona à primeira questão, Weill e Ross (2006, p. 28) afirmam que, “[...] 

toda empresa precisa tomar cinco decisões inter-relacionadas sobre a Tecnologia da 

Informação: os princípios de TI, a arquitetura de TI, a infraestrutura de TI, as necessidades de 

aplicações do negócio e os investimentos e a priorização da TI”.  

 

2.1.1. Princípios de TI 

 

 Os sete princípios de TI identificados pelos autores, vale dizer que eles se relacionam 

às tomadas de decisões feitas pela administração, nomeando suas naturezas, quais recursos 

humanos serão envolvidos, que instrumentos serão usados e como serão controladas dentro da 

empresa. 
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 Sobre os princípios de TI, Weill e Ross (2006) enumeram sete deles: 

 

1 Habilitar o negócio. 

2 Assegurar a integridade das informações. 

3 Criar uma visão comum dos clientes. 

4 Promover uma arquitetura consistente. 

5 Utilizar as normas da indústria. 

6 Reutilizar antes de comprar; comprar antes de desenvolver. 

7 Administrar a TI como um investimento (WEILL e ROSS, 2006, p. 31). 
 

 Conhecer bem e aplicar corretamente estes sete princípios pode ajudar um grande 

número de administradores de diferentes áreas empresariais, podendo auxiliá-los no 

estabelecimento de uma postura organizacional que poderá se traduzir em normas, políticas e 

diretrizes dentro de qualquer empresa. 

 Quanto à arquitetura da TI, Weill e Ross (2006) define esclarecendo que, é a 

organização lógica dos dados, aplicações e infraestrutura, definida a partir de um conjunto de 

políticas, relacionamentos e opções técnicas adotadas para obter a padronização e a integração 

técnicas e de negócio desejados. A padronização de processos e a de dados são as 

características que definem a arquitetura da empresa.  

 Fica claro que, há necessidade de opções por arquiteturas empresariais modernas e 

atualizadas, pois, estas se encarregam de planejar, acompanhar, controlar e avaliar as técnicas 

escolhidas de acordo com as políticas de cada organização. 

 Ao falar em infraestrutura, tem-se Weill e Ross (2006), conceituando que, é a base da 

capacidade planejada de TI (tanta técnica como humana) disponível em todo o negócio, na 

forma de serviços compartilhados e confiáveis, e utilizada por aplicações múltiplas. O foco e 

o oportunismo das iniciativas de infraestrutura podem ter um impacto significativo no 

desempenho da empresa. 

 Essa infraestrutura compreende os componentes tecnológicos que são utilizados pela 

empresa, através de ações humanas de TI que, exige conhecimentos, habilidades, padrões e 

experiências internas e externas. 

 Sobre as necessidades de aplicações de negócios, segundo Weill e Ross (2006) há que 

considerar: 

A identificação da necessidade de negócios de aplicações de TI costuma ter 

dois objetivos conflitantes – a criatividade e a disciplina. A criatividade 

consiste em identificar maneiras novas e mais eficazes de gerar valor para os 

clientes por meio da TI e envolve [...] que dêem suporte a objetivos de 

negócios estratégicos e facilitem experimentos de negócios (WEILL e 

ROSS, 2006, p. 43). 
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 Por seu lado, a disciplina se encarrega de valorizar e ampliar a parte arquitetônica da 

empresa, além de assegurar os recursos que a organização necessita para as aplicações no 

negócio. 

 E no que se refere aos investimentos e priorização de TI, Weill e Ross (2006, p. 47) 

afirmam que, “[...] enfrentam três dilemas: (a) quanto gastar, (b) em que gastar e (c) como 

reconciliar as necessidades de diferentes grupos de interesse”. 

 Registre-se que, os grandes empresários se focam na função estratégica que a TI 

desempenha na empresa e definem os gastos que devem ser destinados a TI, habilitando-a 

para alcançar os seus objetivos e, consequentemente, os objetivos da organização. 

 

2.2. Importância do Sistema de Informação (SI) 

 

 Atualmente, o Sistema de Informação revela ser uma brilhante iniciativa por parte 

daquele empresário que deseja se manter no mercado, competindo frente a frente com seus 

concorrentes. 

 Wanke (2011) aponta que a importância da gestão de estoques para a logística e para o 

gerenciamento de cadeia de suprimentos tem se tornado cada vez mais evidente nos meios 

acadêmico e empresarial. A gestão de estoques em ambientes complexos, composta por 

diversos estágios, não é um processo trivial, podendo acarretar impactos significativos nos 

níveis de serviços ao cliente e nos custos totais. 

 Assim, fica evidente o que o autor anuncia sobre a gestão de estoque: compreender os 

diferentes elementos que aparecem na cadeia de suprimento, por exemplos – matérias-primas, 

produtos sendo processados e bens prontos; considerando seus caracteres específicos, a saber: 

pesos, volumes, preços, giros, custos adicionais e ainda, tempos e acessibilidade aos produtos. 

E, tais características podem ser chamados de atributos dos produtos e das demandas dentro 

da chamada cadeia de suprimentos de cada empresa. 

 Para Wanke (2011): 

 

Um modelo de estoques abrange um escopo de decisões com o intuito de 

coordenar, nas dimensões tempo e espaço a demanda existente com a oferta 

de produtos/materiais, de modo que sejam atingidos os objetivos de custo e 

de nível de serviço especificado, observando-se as características do produto, 

da operação e da demanda (WANKE, 2011, p. 11). 
 

 Na escolha de um modelo (ou outro) de estoque de gestão, qualquer organização deve 
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simular, analisar cenários, custos, conceitos e prováveis resultados que se esperam alcançar. 

 Wanke (2011, p. 50) destaca três transformações no ambiente de negócios que vêm 

reduzindo os custos e os tempos de respostas nas empresas e operações de produção e 

distribuição, “[...] a formação de parcerias entre clientes e fornecedores, a contratação de 

prestadores de serviços logísticos e a disseminação das terminologias de informação (TI’s)”. 

 Essas mudanças têm trazido benefícios ou ganhos empresariais, uma vez que, além de 

diminuir os preços e agregar valores aos produtos, melhorar a logística de mercadorias, e 

ainda, reduz o número de erros e também moderniza e atualiza os fluxos de informações 

dentro e fora da empresa. 

 Ainda, segundo Wanke (2011, p. 49), “As empresas estão buscando cada vez mais 

garantir uma determinada disponibilidade de produto com o menor nível de estoque possível. 

Por um lado, são diversos os motivadores que induzem a essa postura na gestão de estoques”. 

 Esses agentes podem motivar como devem estar os estoques, considerando a escolha 

dos produtos e os serviços ali produzidos e prestados, sempre levando em conta, o crescente 

aumento da quantidade dos produtos, do número de pedidos, e dos estoques de segurança; 

além da elevação das taxas e juros nacionais que, encarecem continuamente, comprometendo 

boa parte do capital de giro que poderia ser investido em ações de expansão e retorno da 

empresa; e ainda, havendo a diminuição do Capital Circulante Líquido (diferença entre o 

ativo e o passivo da empresa), um dos principais focos de cada empresário. 

 

2.3. Gestão de Estoque 

 

 O moderno empresário se preocupa em gerir seus estoques, mantendo um certo 

equilíbrio entre aqueles e a demanda dos mesmos. 

 De acordo com Fernandes (1987) o conceito de gestão dos (de) estoques é: 

 

[...] basicamente, o ato de gerir ‘recursos ociosos’ possuidores de valor 

econômico e destinados aos suprimentos das necessidades futuras de 

material, numa organização. [...] visa, portanto, numa primeira abordagem, 

manter os recursos ociosos expressos pelo inventário ao nível econômico 

ótimo de investimentos (FERNANDES, 1987, p. 52). 

 

 Estoques podem ser considerados, espaços com certas quantidades de elementos e ou 

itens reservados, disponíveis e renovados de forma permanente dentro da empresa, com vistas 

à produção de lucros e serviços, lucros estes gerados das vendas e serviços prestados, 
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responsáveis pela continuação e sucesso dos processos produtivos internos e externos de 

qualquer organização. 

 Conforme Fernandes (1987, p. 61) aponta, “O objetivo básico do controle de estoques 

é evitar a falta de material, sem que esta diligência resulte em estoques excessivos às reais 

necessidades da empresa”. 

 Nos estudos de Fleisch e Tellkamp (2005) baseados em dados reais mostram o 

impacto da imprecisão do estoque em relação ao custo total da cadeia de suprimentos. 

Nesses estudos de caso, é possível comparar os benefícios da eliminação da imprecisão do 

estoque com o custo associado de mudanças no processo ou a introdução de novas 

tecnologias. 

 Então, pode-se dizer que, o equilíbrio e controle entre os pedidos e a compra de 

materiais em qualquer parte da cadeia de produção e distribuição empresarial, é um dos 

muitos objetivos da gestão, e eles (os componentes) podem se referir à rubricas específicas, 

como: mão-de-obra, juros de capital, aluguel, taxas e impostos, perdas (validades vencidas), 

expedição (transporte e embalagem), recebimento (fretes, inspeções), movimentação,  

imobilização, e despesas variadas (materiais de consumo diversos, conservação das instalação 

do prédio, combustíveis...). 

 

2.4. Funções e Objetivos do Estoque 

 

 Para Fernandes (1987, p 53), “É essencial, entretanto, para a compreensão mais nítida 

dos estoques, o conhecimento das principais funções que os mesmos desempenham nos mais 

variados tipos de organização, e que conhecemos suas diferentes espécies”. 

 Importa registrar que, cada tipo de inventário segue regras (modelo) de 

comportamentos específicos e recebe influências diferenciadas, porém, em sua base, sujeita-se 

(quase sempre) aos princípios e ou às estruturas de controle, com exceção dos estoques de 

sucata que são formados com restos, refugos e coisas imprestáveis, aquela sucata não 

destinada ao reaproveitamento, recuperação ou reutilização, bem entendido. 

 Ainda de acordo com Ramos (2006): 

 

Reconhecer maneiras para minimizar estoques sem prejudicar o processo 

produtivo e o crescimento dos custos é um dos maiores desafios que as 

empresas encontram neste momento. Muitas empresas experimentam 

maneiras de se organizarem para saberem quando devem executar a 

reposição de seus estoques (RAMOS, 2006, p. 24-25). 
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 Desta forma, o que fica claro na citação acima é que, nos dias atuais várias empresas 

estão preocupadas com a quantidade de estoque que possuem. Pois, sabendo da dificuldade 

econômica que o país e consequentemente estas enfrentam, excesso de estoque é sinal de 

dinheiro parado. Ou seja, é fundamental possuir um controle desse estoque de forma 

controlada. 

 Para o autor Viana (2000, p. 169), “O ideal almejado é o ‘estoque zero’, ou seja, 

transportar para o fornecedor todos os encargos advindos de sua manutenção, como capital 

imobilizado, edifícios para armazenagem, máquinas, equipamentos, acessórios, funcionários”. 

 Embora, sabe-se que, muitas empresas ainda possuem dificuldades em aplicar o “just 

in time” (quantidade necessária, no tempo certo), pelo menos, é de extrema importância para 

uma empresa que busca a eliminação de desperdícios, possuir um sistema que seja capaz de 

gerenciar e controlar de forma apropriada esses estoques.  

 

2.5. O Sistema de Informação e o Controle de Estoque 

 

 Conforme citado no texto acima por alguns autores que tratam sobre o assunto, o 

sistema de informação e controle é capaz de atender às necessidades do processo produtivo 

sem que o mesmo seja suspenso em casos não planejados. Ou seja, com um estoque 

controlado por um sistema de informação, é possível alterar produtividade, ou programar 

vendas, sem que falte peças/materiais/móveis etc, sem prejudicar a entrega para o consumidor 

final. 

 Para Lomba (2011) o controle de estoque: 

 

Independentemente do tamanho das Empresas – MEI, Micro Empresa, EPP 

ou Grandes Empresas, é necessário e importante, pois oferece a 

possibilidade e capacidade de prever qual produto ou matéria prima e a 

quantidade a comprar no próximo pedido do fornecedor ou ainda programar 

sua entrega (LOMBA, 2011, p. 01). 
 

 Indo de encontro com a ideia do autor, a empresa que não possuir nos dias atuais, um 

sistema de controle, independentemente do tamanho desta, está fadada a entrar para as 

estatísticas negativas de empresas que falem, morrem ou fecham as portas, devido a um 

controle ineficaz de gerenciamento como um todo. 

 Para Keebler  et al. (1999) no atual mundo dos negócios, medidas eficazes de controle 

de estoque e logística estão cada vez mais separando os líderes dos retardatários. A medição 
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tornou-se crítica para o sucesso de muitas operações comerciais - manufatura, engenharia, 

merchandising e outras. Desta forma, vale registrar que é essencial buscar a melhoria contínua 

de processos, produtos ou serviços, seja lá qual for o segmento.  

  Então, Machado e Francisco (2005, p. 1) apontam que as empresas estão corretas, 

pois, “[...] Vivenciam-se momentos singulares da história em grandes transformações, 

levando embora antigas crenças, trazendo novos valores focados na lógica das ideias 

inovadoras de interesse coletivo da organização”. 

 Assim, pode-se dizer que é de suma importância que as organizações tenham 

conhecimentos e desenvolvam novas e modernas aprendizagens sobre competitividade 

empresarial, acerca de análises de práticas organizacionais em unidades de serviços, buscando 

aperfeiçoamento e melhorias contínuas. 

 Os autores Machado e Francisco (2005) citam Motta (1999, p. 135) que afirma que: 

“Toda empresa possui um grande estoque de conhecimentos, além de uma imensa capacidade 

de reciclá-los e de aplicá-los”. Motta (1999, p.139) prossegue: “O aprendizado contínuo e a 

reação adaptativa confiam nos relacionamentos interpessoais, no conhecimento e ações 

compartilhados e na colaboração mútua para produzir e promover novidades”. 

 Portanto, se as empresas querem se manter no mercado competitivo e globalizado, 

seus dirigentes têm que reconhecer que há necessidade de parar, aprender e acreditar que, um 

aprendizado contínuo pode se tornar instrumento para elas alcançar o sucesso desejado. 

 Deste modo, “a administração planeja uma mudança, a realiza, verifica os resultados e 

dependendo deles, age para padronizar a mudança ou reiniciar o ciclo de novas informações” 

(MACHADO e FRANCISCO, 2005, p.3). 

 Assim sendo, diante das constantes mudanças é imprescindível que as empresas 

apresentem flexibilidade, dinamismo, presteza, adequabilidade, perseverança continuada para 

alcançarem melhores resultados de suas atividades, pois permanecerão no acirrado sistema 

mercadológico, somente aquelas que se conservarem equipadas, munidas de recursos para a 

gestão competente de seus negócios. 

 O enredamento do mercado a cada dia está mais competitivo, de forma que as 

empresas necessitam buscar consecutivamente inovações tecnológicas e de gestão com 

finalidade de abaterem custos e melhorarem a qualidade de seus produtos e ou serviços, 

focando suas atenções na aquisição das vantagens competitivas. 

 Nota-se que, o cliente é de soberana importância nos procedimentos de compras. Neste 
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argumento, conhecer os critérios de escolha de suas aquisições, proporcionar uma satisfação 

de entrega, no dia e hora certa desejável pelo cliente, é imprescindível para o sucesso de 

qualquer empresa. 

 Neste sentido, ao observar estudiosos referindo-se sobre Sistema de Informação, pode-

se perceber que esta gestão tem como objetivo otimizar as redes de uma organização: 

reduzindo desperdícios, colocando-se mais próximo de seus fornecedores ou clientes, com a 

finalidade de se manter no feroz e acirrado mercado. 

 É válido acrescentar que, as informações expostas até aqui, constituem-se parte 

daquelas que se referem à temática estudada, registrando que ainda há muitas que são 

pertinentes e ou cabíveis a serem consideradas sobre o assunto em foco. 

 

3. Metodologia 

 

 O método utilizado para elaboração desse estudo foi uma pesquisa bibliográfica de 

cunho exploratória a partir de publicações sobre esse assunto estudado em livros, revistas, 

artigos e sobre tudo em documentos fornecidos pela empresa estudada. Este estudo envolve a 

revelação do objeto de estudo, pois visa entender melhor as movimentações sistêmicas da 

organização no que se refere ao estoque, a fim de compreender os resultados obtidos. 

Segundo Gil (2008), este traduz em um estudo empírico destinado a investigar um fenômeno 

atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre este e o fenômeno não 

são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência. 

 Trata-se de uma pesquisa que se caracteriza quanto à abordagem como quantitativa, 

porque foca na compreensão dos dados e interpretação do processo dentro da empresa 

trazendo dados estatísticos, possíveis de serem quantificados, sendo capaz de oferecer a 

possibilidade de uma melhor compreensão do fenômeno estudado. Malhotra (2006. p. 154) 

diz que a “pesquisa quantitativa tem como objetivo quantificar os dados, proporcionando uma 

análise estatística”. Desta forma, cabe salientar que, o estudo utilizar-se-á da pesquisa de 

natureza aplicada que, segundo Gil (1994), objetiva gerar conhecimentos para aplicações 

práticas dirigidas à solução de problemas específicos. Procurando atingir os objetivos 

propostos, foi realizada um estudo de caso, envolvendo a empresa localizada em na cidade de 

Catalão/GO, este estudo apresenta como fonte de coleta de dados, informações obtidas através 

de levantamento de dados secundários, extraído de documentos relacionados aos fatores que 

motivaram a melhoria na gestão de estoque.  
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 A empresa alvo do estudo foi fundada em 6 de junho de 2002, na cidade de Catalão-

GO. Registra-se que a loja foi fundada com apenas 2 funcionários, mais o proprietário que 

fazia e faz parte do cenário da empresa.  

 

4. Estudo de Caso 

 

4.1. Análise e discussão 

 

  Com base nas análises dos documentos estudados, apresenta-se no gráfico 1 a 

quantidade de itens existentes no estoque da empresa entre os meses de março a julho de 

2017. Lembrando que, os itens levantados neste período é o total existente no estoque da loja. 

 
Gráfico 1: Quantidade de itens no estoque entre março e julho de 2017 

     Fonte: Adaptado pelo autor (2017) 

 

Ao observar o gráfico 2 é possível perceber os significantes valores em reais destes 

itens que, no mês de março, maio, junho e julho ultrapassam a casa do meio milhão de reais. 
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Gráfico 2: Valor em reais de itens no estoque entre março e julho de 2017 

     Fonte: Adaptado pelo autor (2017) 

 

 Diante do notório que foi levantado através do estoque da loja, pensou-se então, em 

sistematizar o setor com o objetivo de minimizar tal impacto que realmente estava levando a 

empresa a números oscilantes. Assim, pode-se dizer que o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos pode ser aprimorado por meio de informações e planejamento em conjunto.  

 Pois, existem diferentes tipos de gerenciamentos, a saber: Gerenciamento de 

complexidade – está relacionada com aumento dos custos; Gerenciamento de relacionamento 

– relacionamento entre distintos parceiros da cadeia, dentre eles os departamentos dentro da 

empresa; Gerenciamento de mudança – cultivar a mentalidade de melhoria contínua 

antecipando as mudanças; Gerenciamento Tecnológico – suporte viabilizador de contato com 

os elementos da cadeia. 

  Partindo destas informações, foi contratada uma empresa especializada em sistema de 

informação com intuito de auxiliar neste controle de gerenciamento. A empresa SBG 

Informática, realizou através de estudos um mapeamento dos itens em estoque, levando em 

consideração a entrada e saída de produtos e ou mercadorias.   

 Após a data prevista pela empresa, o Sistema de Controle de Estoque foi desenvolvido 

e implementado na empresa referida. Registra-se que o software criado é de simples 

manuseio, porém eficiente e capaz de gerenciar entrada, saídas, processos de transformação, 

controle de avaliação e retroalimentação, dentre ouros controles internos. 
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Imagem 1 – Componentes do Sistema e Informações. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 Mediante a implantação do Sistema de Informação (SI), vale ressaltar que, o sucesso 

ou fracasso deste pode estar relacionado ao seu próprio processo de implantação, que envolve 

outros aspectos, além daqueles meramente tecnológicos, entre os quais a forte participação 

dos usuários.  

 Sendo assim, todos os colaboradores envolvidos diretamente ou indiretamente 

passaram por treinamentos, com a finalidade de impactar o mínimo possível além de planejar 

estratégias competitivas para a empresa após o start do SI. Vale registrar que, após o período 

mais crucial de desenvolvimento e implantação, foram realizados testes, adaptação e ajustes 

no SI, validando o quão a confiabilidade deste sistema.   

Conforme o gráfico 3 abaixo fica evidente que após a implantação do sistema de 

informação no mês de agosto de 2017, já é possível perceber que o controle de estoque já teve 

uma melhora na quantidade de itens em estoque. 
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Gráfico 3: Quantidade de itens no estoque entre agosto e outubro de 2017 

                 Fonte: Adaptado pelo autor (2017) 

 

 Neste momento merece ressalvar de que, com a implantação do referido sistema de 

controle, pode-se a ter a confiança que a empresa possa se embasar na hora das tomadas de 

decisões, sejam elas, na hora da compra, da venda, além de garantir que não faltará produtos e 

ou mercadorias e nem mesmo o excesso destes. 

 Assim sendo, o gráfico 4 abaixo, apresenta a comparação da quantidade dos itens 

(produtos/mercadorias), no estoque da empresa, levando em consideração que do mês de 

março a julho de 2017 não existia o Sistema de Informação no controle do estoque. Já de 

agosto de 2017 em diante o Sistema de Informação (SI) foi instalado testado e aprovado. 

 

Gráfico 4: Quantidade de itens no estoque entre março a outubro de 2017 

                 Fonte: Adaptado pelo autor (2017) 

 

 Ainda analisando o gráfico 4 é notório que já no primeiro mês de implantação do SI 

(agosto/2017) já houve uma redução ou ajuste decrescente no estoque da loja reafirmando o 

excesso de itens no estoque da empresa. 

 No quesito valores financeiros em estoque, é possível também perceber uma redução 

em reais, reafirmando que, o capital de giro da empresa oscilava ou diminuía devido a esse 

valor financeiro ‘parado’, uma vez que não havia um controle de gerenciamento eficiente e 

confiável.  

 Sendo assim, o gráfico 5 apresenta os valores em reais após a implantação do controle 

de gerenciamento no estoque. 
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Gráfico 5: Valor em reais de itens no estoque entre março e julho de 2017 

  Fonte: Adaptado pelo autor (2017) 

 

 No gráfico 5 acima, é possível notar que a partir do mês de agosto/2017, primeiro mês 

após a implantação do SI, o valor em reais aplicado no estoque foi diminuindo 

consideravelmente, que melhor se apresenta no gráfico 6 que se segue: 

 

 
Gráfico 6: Valor em reais de itens no estoque entre março e outubro de 2017 

 Fonte: Adaptado pelo autor (2017) 

 

 Indo de encontro às ideias e conceitos dos autores apresentados no referencial teórico, 

pode-se afirmar que, a administração necessita planejar a mudança ou transformação, realizá-

la, verificar os resultados e dependendo deste resultado agir na ação ou padronização. Neste 

caso estudado, pode-se observar no gráfico 6 que, o valor empregado no estoque diminuiu 
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significativamente proveniente do ajuste realizado no setor de estoque.   

 Além deste e outros fatores, a empresa otimizou processos através da automação do 

sistema implementado, reduziu o números de erros, economizou tempo, aumentou a 

integração entre o controle de estoque com outras áreas da empresa, conseguiu um controle e 

estimativa de vendas, permitiu um escopo para a avaliação dos fornecedores, montou-se um 

plano de ação para a prevenção a prejuízos e desvios, a facilidade da operação junto aos 

órgãos fiscais, sendo este também ponto positivo após a implantação do sistema de controle. 

 Outro fator que merece destaque, foi a redução da mão-de-obra no controle de estoque 

da empresa. Pois, antes o controle era realizado de forma manual, consumindo mais 

pessoas/recursos para o serviço, que além de ser precário, na maioria das vezes era impreciso.  

 Entretanto, devido à otimização do processo de controle de estoque via SI, foi 

comprovado que dois (2) dos três (3) colaboradores que executavam suas atividades naquele 

devido setor, poderiam ser deslocados para outras áreas da empresa, deixando de contratar 

recursos fora da mesma, economizando e/ou disponibilizando rentabilidade para a empresa. 

 

Gráfico 7 – Custo mensal com mão de obra, antes e após a implantação do SI. 

Fonte: Adaptado pelo autor (2017) 

 

 Ao observar o gráfico 7 acima, é possível entender a tabulação dos dados, uma vez 

que, antes da implantação do sistema de informação no controle do estoque havia 3 

funcionários gerando um custo mensal de R$ 4.330,00. Porém, após a implementação do SI 

foi necessário somente 1 funcionário gerando um custo mensal de R$ 1.750,00, sendo assim, 

pode se observar que o valor da mão de obra reduziu mensalmente em 40%. 
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5. Considerações Finais 

 

 Conforme o relatado neste estudo, um Sistema de Informação (SI) é essencial no pleno 

funcionamento de uma empresa independentemente do seu ramo de negócio e de seu porte. 

Atualmente, o mundo é uma cadeia de informações, tanto no nível pessoal, quanto no 

profissional, em que os computadores e os SIs estão aí para mudar/transformar a sociedade, os 

negócios e a vida de toda a gente. 

 Toda empresa que deseja e luta para se manter no mercado e continuar frente à 

concorrência, precisa tomar cinco decisões relacionadas à Tecnologia de Informação (TI), 

sendo elas: os princípios de TI, a arquitetura de TI, a infraestrutura de TI, as necessidades de 

aplicação do negócio e os investimentos e a priorização da TI. 

 Ao escolher um ou outro modelo de estoque de gestão, uma dada empresa necessita 

realizar uma simulação sobre e com o mesmo – analisando cenários, custos e possíveis 

resultados a serem alcançados. Qualquer negócio pode sofrer transformações por meio de uma 

gestão de estoque, angariando benefícios em suas operações produtivas e de distribuição 

interna e externamente. A gestão de estoque deve ser capaz de atender às necessidades da 

empresa, promovendo o equilíbrio entre o que se compra, gasta e sobra. 

 O SI dentro de um modelo de gestão de estoque eficaz no âmbito interno de uma 

organização, deve ter claro como objetivo: otimizar as redes ou setores de uma empresa, 

diminuindo os desperdícios, aproximando-se mais de seus fornecedores ou clientes e, 

especialmente, tendo a finalidade de se manter a frente da acirrada e feroz concorrência atual. 

 O Sistema de Controle de Estoque (SCE) é de grande importância para a área 

administrativa de toda e qualquer empresa, uma vez que o mesmo é uma ferramenta de 

suporte apropriada para minimizar ou eliminar as perdas e prejuízos que a organização possa 

ou venha enfrentar. 

 No cenário mercadológico cada vez mais competitivo, as empresas precisam lançar 

mão de constantes inovações de tecnologias e de novos modelos de gestão, buscando reduzir 

custos e procurando melhorar a qualidade de seus produtos e ou serviços. 

 Uma organização moderna e ou atualizada tem que focar sua atenção em seus clientes 

e suas relações, quanto às operações de compras, demandas e estoques, uma vez que a gestão 

destas tem tudo a ver com as escolhas, com os critérios de suas opções, as pontualidades de 

entregas e qualidades exigidas dos produtos ou serviços por esses mesmos consumidores. 

 É de suma importância, portanto, que as empresas possuam conhecimentos e saibam 
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mais acerca de novas aprendizagens sobre competitividade empresarial, além de pesquisar 

continuadamente a respeito de práticas organizacionais em órgãos oficiais de educação da 

área estudada, em busca constante de melhorias e aperfeiçoamento do assunto. 

 Desta forma, pode-se dizer que, o objetivo principal deste foi alcançado, ao analisar os 

impactos causados pela implantação do SI na gestão de estoque, permitindo apresentar os 

benefícios provenientes deste sistema, a saber: redução do estoque, redução da mão-de-obra 

no valor de R$ 2.580,00 mensal, além do estreitamento e o ganho da confiabilidade dos 

clientes, uma vez que, a partir da implementação do SI no controle no estoque, o vendedor 

consegue tomar decisões quanto ao tempo de entrega, descontos disponíveis, além de possuir 

o inventário com, quantidade de produtos disponíveis, modelos, cores com apenas um click.  

 Assim, pode-se concluir que o estudo analisado foi capaz identificar que o sistema de 

informações no controle de estoques tem assumido um papel cada vez mais estratégico dentro 

das organizações empresariais, pois, proporciona condições de segurança e veracidade do 

estoque ao empresário na hora da tomada das decisões e auxilia-o quanto a redução dos custos 

organizacionais, proporcionando-a empresa enfrentar com segurança o acirrado sistema 

mercadológico. 
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ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO DE UM BAIRROE O 

CENTRO DE JOÃO PINHEIRO EM RELAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS 

MATERIAIS RECICLÁVEIS 
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Resumo: Está pesquisa tem por objetivo analisar o comportamento da população de um 

bairro e o centro de João Pinheiro no manejo dos resíduos sólidos, relacionado com a prática 

da separação dos materiais recicláveis. Para a realização desta pesquisa, foram aplicados 120 

questionários, 60 para cada local a ser pesquisado. Esta pesquisa evidenciou que os fatores 

gênero, faixa etária e escolaridade não foram fatores determinantes na prática da separação 

dos resíduos sólidos nos domicílios. Os materiais recicláveis plásticos e papeis foram os que 

mais se destacaram em ambos os bairros. Mais de 73% dos moradores, não tem o habito da 

separação dos resíduos sólidos em seu domicilio. A maior parte dos entrevistados descreveu 

que a reciclagem é um fator determinante para minimizar os impactos ambientais. Os 

moradores relatam que a maior dificuldade na separação é falta de uma coleta seletiva por 

parte do serviço público. Com a prática da separação dos resíduos no domicilio e implantação 

de uma coleta seletiva eficiente e consequentemente a conscientização da população 

diminuiriam os resíduos destinados ao lixão e minimizaria os impactos ambientais. 

 

Palavras-Chave: Reciclagem. Resíduos. Educação Ambiental. 

 

 

 Abstract: The work has for objective to analyze the behavior of the population of the district 

and the center of João Pinheiro in solid waste management, related to the practice of 

separation of recyclable materials. To carry out this research, 120 questionnaires were 

applied, 60 for each site to be searched. This research showed that the factors gender, age and 

education were not factors in the practice of separation of solid waste in households. The 

recyclable materials plastics and papers were the ones that stood out in both neighborhoods. 

More than 73% of the residents, does not have the habit of the separation of solid waste in 

your home. Most of the respondents described that recycling is the determining factor to 

minimize environmental impacts. Residents report that the greatest difficulty in separating is 

lack of a separate collection on the part of the public service. With practice the separation of 

waste at home and deploying an efficient waste collection and consequently the awareness of 
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the population would decrease the waste intended for landfill and minimize environmental 

impacts. 

 

 Keywords: Recycling. Waste. Environmental Education. 

 

 

1-INTRODUÇÃO 

 

Com base em estudos arqueológicos pode-se afirmar que na pré-história já se 

produziamlixo e para se livrarem dos maus cheiros e da quantidade que eram gerados por dia, 

eles o queimavam e quanto mais agrupadas as pessoas mais lixo geravam. O lado bom era a 

criação de vilarejos e consequentemente se tornariam grandes cidades (MACIEL 2009). 

Com o passar dos anos começou o crescimento acelerado das grandes cidade e 

metrópoles, aumentando o consumo de produtos industrializados, e com isto, o surgimento 

dos materiais descartáveis por serem práticos. O aumento excessivo do resíduo sólido tornou-

se um dos maiores problemas atuais da sociedade, agravando ainda mais pela falta de um 

local adequado para o descarte final do resíduo (SEIBERT, 2014). 

Um dos principais problemas é a quantidade de lixo gerada diariamente. Procurar 

alternativas para esse problema é necessário à medida em que os recursos naturais disponíveis 

estão se esgotando e o meio ambiente está seriamente prejudicado com tanta poluição 

(LEME, 2009). 

Segundo as normas da ABNT (1987), fala que: 

 

Resíduos sólidos são resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que 

resultam de atividades da comunidade, de origem: industrial, doméstica, de 

serviços de saúde, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. (ABNT, 

1987). 

 

Os resíduos são classificados como:  

Urbanos: é todo o resíduo domiciliar gerado nas residências, prédios ou resíduos 

comerciais, incluem ainda os produzidos em hotéis, escritórios, lojas, restaurantes 

supermercados e em outros tipos de estabelecimentos distintos, resíduos de serviços como 

provenientes da limpeza pública urbana, além das limpezas de bueiros, podas, feiras, 

capinação e outros sem contar com a varrição de ruas e avenidas (SCHALCH, 2002). 

Industriais: trata-se de resíduos gerados por diversificação de organizações no seu 

processamento dia a dia (SCHALCH, 2002). 

A preocupação vem crescendo em questões ambientais como alterações climáticas, 
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escassez dos recursos naturais entre outros, tanto por parte das empresas quanto por parte dos 

cidadãos comuns. Isso ocorre porque nos últimos anos muitos fatores ambientais vêm sendo 

debatidos em todo o mundo, além do papel do ser humano na preservação do meio ambiente e 

da forma que o homem vem utilizando os recursos naturais e a mão de obra disponível para 

produção dos bens que deseja consumir e comercializar (BORGES, 2012). 

Para Seibert (2014) a preservação do meio ambiente deve ser considerada como uma 

questão de toda a população e não um problema individual. Algumas técnicas de tratamento 

ou beneficiamento do resíduo sólido tem sido muito importante na busca de soluções para esta 

situação, com alguns métodos utilizados como a reciclagem, reutilização e a compostagem 

dos resíduos orgânicos. 

Segundo Sena (2009), a reciclagem forma um conjunto de técnicas utilizadas para o 

reaproveitamento de materiais descartáveis, ou seja, é quando os materiais de um produto já 

utilizado servirão de matéria prima para outro, A reutilização e quando utiliza um produto 

para diferentes finalidades. A compostagem é quando se utilizam materiais orgânicos, fazendo 

a compostagem dos resíduos sendo produzido o composto orgânico, utilizado no plantio de 

mudas para arborização das cidades e matas. 

Percebe-se que não existe uma preocupação pela parte da população a respeito dos 

resíduos sólidos, a maioria dos moradores quando coloca os seus resíduos nas calçadas para 

serem coletados pela coleta pública que é uma ação diária, pensam que é uma obrigação da 

administração pública fazer tudo sozinho como a separação dos materiais recicláveis. E 

quando analisam realmente são poucas pessoas que tem o interesse em saber para onde está 

indo o seu resíduo sólido, e se tem algo que servem para ser reaproveitado. (LEME,2009) 

Logo, como se trata de Educação Ambiental direcionada aos resíduos sólidos é 

necessário saber quais são os problemas e as dificuldades desse tipo de trabalho. Além disso, 

é importante que o educador ambiental perceba o que é e como deve trabalhar um sistema de 

limpeza urbana, mostrando às pessoas as consequências ambientais, econômicos e sociais de 

maneira simples e correta, como por exemplo, o adequado acondicionamento dos resíduos 

sólidos, a cuidado nos horários da coleta do lixo e a permanência das calçadas limpas. 

(ROCHA, SANTOS, NAVARRO, 2012) 

A dificuldade com o recolhimento dos resíduos sólidos e a falta de separação nas 

fontes geradoras aumentando o impacto ambiental com o acúmulo de grande quantidade de 

resíduos no destino final e dificultando o trabalho de diversas famílias que utilizam a 
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separação destes materiais como fonte de renda. 

Conscientizar a população quanto a importância em fazer a separação dos resíduos em 

suas residências, diminuindo assim os grandes prejuízos gerando no meio ambiente, pois os 

resíduos quanto separados corretamente serão melhor reciclados. 

A pesquisa é de grande relevância no mundo acadêmico, pois irá contribuir com um 

maior conhecimento sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliar, o qual irá 

contribuir com a vida humana e do meio ambiente. 

As perguntas que nortearam esta pesquisa foram saber qual a importância da 

reciclagem para o meio ambiente, como é feito o descarte de resíduos pela população, qual a 

dificuldade da população na separação do resíduo e quais os tipos de resíduos produzidos pela 

população. 

A pesquisa tem por objetivo, investigar a percepção da população de João Pinheiro 

acerca da separação de materiais recicláveis. 

 
2-METODOLOGIA 

 
Propõe conhecer, o manejo da população em relação aos resíduos sólidos em seu 

domicilio, em um bairro e no centro da cidade de João Pinheiro. 

Este estudo foi realizado na cidade de João Pinheiro, localizada no estado de Minas 

Gerais,  

Para a coleta de dados optou-se por meio da aplicação de um questionário contendo 

nove perguntas sobre otema. Foram selecionados dois bairros da cidade de João Pinheiro 

sendo um localizado em um bairro e outro na região central. O público foi selecionado 

aleatoriamente sendo um total de 60 pessoas em cada bairro totalizando 120. 

A metodologia de pesquisa adotada foi a Descritiva e Transversal, que é a descrição 

das características de uma determinada população ou fenômeno que de ser certa forma 

apresenta uma relação entre variáveis. 

Pesquisa descritiva é aquela que visa apenas observar, registrar e descrever as 

características de um determinado fenômeno ocorrido em uma amostra ou população, sem, no 

entanto, analisar o mérito do seu conteúdo (FONTELLES; SIMÕES; FARIAS; FONTELLES, 

2009). 

Pesquisa transversal no estudo transversal (ou seccional), a pesquisa é realizada em 

um curto período de tempo, em um determinado momento, ou seja, em um ponto no tempo, 
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tal como agora, hoje (FONTELLES; SIMÕES; FARIAS; FONTELLES, 2009). 

Pesquisa exploratória este tipo de pesquisa visa a uma primeira aproximação do 

pesquisador com o tema, para tornar mais familiarizado com os fatos e fenômenos 

relacionados ao problema a ser estudado. No estudo o investigador irá buscar subsídios, não 

apenas para determinar a relação existente, mas, sobretudo, para conhecer o tipo de relação 

(FONTELLES; SIMÕES; FARIAS; FONTELLES, 2009). 

Após aplicação dos questionários, os dados foram tabulados, analisados e discutidos. 

A revisão literária do estudo será descritiva e exploratória, buscando fontes em livros, artigos 

científicos, monografias e revistas, bancos de dados em sites da internet tais como o Scielo, 

Lilacs e Bireme. Utilizando palavras chaves tais como: Reciclagem, Resíduos, Educação 

Ambiental. Os materiais publicados ou registrados serão preferencialmente do período do ano 

de 2005 a 2017.  

 

3-DEMONSTRATIVO DA PESQUISA DE CAMPO 
 

Através da observação dos dados e dos materiais coletados nesta pesquisa, segue 

abaixo o resultado alcançado.  

Com o objetivo de conhecer o perfil das pessoas entrevistadas e a identificação dos 

dados coletados durante a pesquisa foi usada à legenda onde parecem as siglas N1 e N2. Onde 

o N1 indica o centro da cidade, N2 representa o Bairro Maria José de Paula, ambos da cidade 

de João Pinheiro onde foi realizada a pesquisa.  

Analisando o fator gênero no primeiro gráfico verifica-se que no bairro N1 57% são 

do sexo feminino e 43% são do sexo masculino, já no bairro N2, 48% são do sexo feminino e 

52% são do sexo masculino. Os dados apresentaram uma leve alteração referente ao sexo 

entre os locais, seguir os dados abaixo: 
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Gráfico 01: Qual o perfil? 
Fonte: Pesquisa direta, 2017 

 

Segundo um estudo realizado por Leme (2009) não há uma diferenciação entre os 

gêneros para o processo de separação dos resíduos sólidos em seu domicílio. Isto comprova 

que “não foi verificada uma relação positiva entre a variável Gênero e o comportamento para 

a separação dos resíduos para a reciclagem”. 

Nesta pesquisa fazendo uma relação entre a prática de separação de resíduos com o 

fator gênero não foi determinante na separação de materiais recicláveis, confirmando o que os 

autores já revelavam.   

Para (Leme, 2009 apud Valle 2004), o Gênero não é um fator determinante na prática 

de separação dos materiais recicláveis. 

 Neste segundo gráfico, abordando a faixa etária dos moradores entrevistados e 

analisando percebe-se que no bairro N1 a maioria das pessoas entrevistadas 42% possuem 

idade de 20 a 30 anos, enquanto que 23% possuem de 31 a 40 anos, o mesmo índice de 

porcentagem se repete na faixa etária de 41 a 50 anos, A menor porcentagem 12% é 

apresentada pelas pessoas com idade superior a 51 anos. Já o bairro N2, apresenta resultados 

similares ao bairro N1 apresentando o maior número 30% de entrevistados com faixa etária de 

20 a 30 anos, divergindo do bairro N1 na faixa etária entre 41 a 50 anos onde a mesma 

representa 15% dos entrevistados, como são demostrados os dados abaixo. 
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Gráfico 02: Identificação dafaixa etária.  
Fonte: Pesquisa direta, 2017 

 

Os dados demonstraram que a idade dos moradores destes locais é bastante variável e 

com um grande número de moradores com idade de 20 a 40 anos. 

Segundo a pesquisa realizada por Leme (2009), o fator idade influencia na separação 

dos resíduos sólidos, que os adultos e idosos em relação aos jovens têm maior facilidade em 

realizar o processo de separação dos materiais recicláveis no seu domicílio, o mesmo acontece 

com Valle (2004) em outro estudo que, “a variável Idade é um importante indicador para a 

prática da separação de materiais recicláveis no domicílio, que os indivíduos com mais idade 

são mais propícios a realizar a separação desses materiais”. Em contrapartida do que foi 

falado pelos autores, fazendo um cruzamento de dados entre os gráficos 02 e 05 (que falam do 

fator idade e da separação dos resíduos sólidos), constata-se na coleta de dados desta pesquisa 

que a faixa etária dos entrevistados não foi um fator determinante na separação dos resíduos 

sólidos domiciliares nos bairros pesquisados, mostrando o contrário dos autores. 

Abordando o terceiro gráfico que analisa o nível de escolaridades das pessoas 

entrevistadas, no bairro N1 demonstrou que 57% dos entrevistados com ensino médio não têm 

o hábito de separar o seu resíduo sólido, e no ensino superior 18% também não separam ou 

seu resíduo sólido. Já no bairro N2, 60% dos entrevistados com ensino médio não têm o 

hábito da separação dos resíduos sólidos e com ensino superior, 23% não separam os seus 

resíduos sólidos. Como mostra os dados abaixo: 
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Gráfico 03: Identificação do nível de escolaridade. 
Fonte: Pesquisa direta, 2017 

 

Os dados demonstram que a maioria dos entrevistados dos dois bairros possui um alto 

nível de conhecimento, subentende-se que existe um déficit no que se refere à cultura de 

manejo e separação dos materiais recicláveis. 

Segundo (Leme 2009 apud Valle 2004 e Scott, 1999), defendem que quanto mais alto 

os níveis de escolaridade mais promissora a técnica de separação dos resíduos sólidos nas 

residências, também segundo Rodrigues; Leite, (2008), quanto mais elevado o nível de 

escolaridade dos moradores mais fácil para aderir às campanhas de educação ambiental. Com 

isso, a abundância de conhecimentos que esse grupo já dispõe facilita a compreensão das 

vantagens e necessidade da coleta seletiva e da preservação ambiental.  

Os gráficos 03 e 05 (que revela o nível de escolaridade e separação dos resíduos 

sólidos), demonstram que a maioria dos entrevistados em ambos os locais com diferentes 

níveis de escolaridade não têm o hábito da separação do resíduo sólido em seu domicílio. A 

pesquisa contesta o estudo dos autores, porque quanto mais alto os níveis de escolaridade 

menos as pessoas se preocupam com a separação dos materiais recicláveis. 

Segundo Leme (2009) em sua pesquisa entre o nível de escolaridade e a prática da 

separação dos resíduos em seu domicílio, não se destacou um relacionamento positivo, pois a 

separação era feita por todas as categorias, apesar de um percentual não representativo, o que 

contesta a informação citada por Scott (1999) e Valle (2004). 

No quarto gráfico que se refere qual o tipo de resíduos que é gerado em maior 
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quantidade no domicilio a pesquisa destacou que os materiais plástico e papel foram os que 

mais se destacaram-na coleta dos dados. Constatou-se que no bairro N1 45% dos 

entrevistados geram em suas residências plásticos, e 53% papel, mantendo um padrão de 

similaridade com N1 onde 67 % dos resíduos gerados são plásticos e 33% papel. Como podem 

ser demostrados logo abaixo: 

 
Gráfico 04: Qual tipo de resíduo é gerado em maior quantidade no domicílio? 

Fonte: Pesquisa direta, 2017 

 

Existem no mercado vários tipos de plásticosque são consumidos no Brasil e 

mundialmente, está presente na maioria das residências e depois de usados se tornam lixo, 

como: PET (polietileno tereftalato) usado em garrafas de refrigerantes, PEAD (polietileno de 

alta densidade) usado nas sacolas, frascos de detergentes, baldes e outros e PEBD (polietileno 

de baixa densidade) usado em embalagens de alimentos como: arroz feijão e outros 

(CEMPRE,2008). 

Na aquisição de um produto, este pode vir embalado em caixas, papéis, vidros, metais 

ou plásticos. “Todos estes produtos depois de utilizados tornam-se um problema para o meio 

ambiente e para a população” (CERRI; OLIANI, 2011).  

A população em geral tem um alto consumo de produtos onde o plástico e seus 

derivados são os que mais se destacam. Já o papel produzido também precisa ser levado em 

consideração, uma vez que o mesmo deverá seguir os mesmos passos da reciclagem e o seu 

reaproveitamento (FORMAGGIA 1998).   

Diante dos fatos pode-se citar como um problema mais grave, os plásticos, haja vista 

que os mesmos são muito comuns em todas as residências, cuja decomposição geralmente 
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demora vários anos. Segundo Haidar (2017), “o plástico das garrafas pet demora 400 anos 

para se decompor”,  

Segundo CEMPRE (2008), o plástico tem uma grande participação entre os materiais 

que compõem o lixo urbano no Brasil, ainda é pequeno quando comparado com outros países 

desenvolvidos, mas vem aumentando ao longo dos anos. A utilização de plásticos por pessoas 

nos EUA que é o maior consumidor deste material mundialmente é de 100 kg/hab./ano 

enquanto no Brasil está em torno de 19 kg/hab./ano. 

De acordo com um estudo realizado na Cidade de Itaúna (MG), constatou-se uma 

grande quantidade de materiais recicláveis como plásticos e papéis misturados com os 

orgânicos, dificultando o reaproveitamento dos materiais (NEVES; CASTRO, 2012). 

Observando o quinto gráfico, como é feito o descarte dos resíduos sólidos (lixo) no 

domicílio, há maioria das pessoas entrevistadas não separam os resíduos produzidos em suas 

residências, observando os dados abaixo: 

 
Gráfico 05: Como é feito o descarte dos resíduos sólidos (lixo) no domicilio? 

Fonte: Pesquisa direta, 2017 

 

No ano de 2013, foi criado na cidade de João Pinheiro o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, mostrando que a administração Pública está se preocupando 

com descarte correto dos resíduos. A publicação diz que: 

 

No final do ano de 2015 iniciou-se em João Pinheiro uma coleta seletiva por 

parte da prefeitura municipal juntamente com a associação Natureza Viva 

para o recolhimento dos materiais recicláveis. A prefeitura disponibilizou 
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um caminhão com um funcionário para o recolhimento dos materiais. Para 

conscientizar a população a separar seus resíduos sólidos, foram feitas várias 

mobilizações como distribuição de panfletos, divulgação em mídias como 

rádios, televisões e internet entre outros. Para resolver o problema foi criada 

uma usina de reciclagem no Caxingó, que visa a separação dos resíduos de 

forma que cada parte seja aproveitada de maneira correta (PIMENTEL, 

2016, p. 2) 

 

Para Cortez (2002), existem duas formas de separação dos resíduos sólidos a primeira 

na fonte geradora, pelo próprio gerador, e a outra no destino final que seria feita por uma 

usina de reciclagem com a triagem após a coleta feita pelos caminhões da prefeitura ou por 

empresas terceirizadas.  

Segundo Mandelli (1997), um dos fatores que podem vir a influenciar o morador a não 

separar, é a falta de conhecimento da separação de materiais recicláveis.  

A separação dos resíduos na fonte geradora separando de acordo com suas 

características é um passo fundamental para a política de reciclagem e reutilização de 

materiais (RUSSO, 2003). 

Segundo Akira (2013), em uma pesquisa realizada com várias pessoas a maior parte 

está disposto a separar os resíduos em seu domicilio, não o fazem por não saberem a forma de 

fazer a seleção, e por não haver um serviço de coleta seletiva ou algo neste sentido, então para 

que separar se no final vai tudo para um só lugar. 

A destinação dos resíduos sólidos é um fator importante de conhecimento da 

população, ao gerar e manejar seus resíduos e ao sair do seu domicílio visando à adequação de 

separar e acondicionar, até o momento da responsabilidade da coleta realizada pela prefeitura 

ou empresas terceirizadas. É necessário que o poder público faça campanhas para incentivar a 

população do procedimento da separação correta do lixo e os problemas que causa o destino 

incorreto dos resíduos sólidos. Pois se percebe a necessidade de uma mudança cultural sobre 

os resíduos sólidos (FIGUEIREDO, 2013). 

Para Leme (2009), “a população tem consciência que o manejo incorreto dos resíduos 

sólidos é prejudicial ao meio ambiente”. A cultura e a conscientização da população 

relacionada ao manejo e a separação dos materiais recicláveis não estão acontecendo de 

maneira satisfatória, portanto, é hora de a administração pública tomar providências em 

relação aos fatos que vem acontecendo ao longo dos anos, como o cumprimento das leis 

existentes, já que a maioria das pessoas entrevistadas tem um bom conhecimento. 

Entende-se, portanto que o poder público tem sua parcela colaborativa em relação a 
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publicidade de forma educativa que visa objetivamente o entendimento populacional ao que 

se refere a coleta seletiva dos resíduos produzidos no dia a dia da população. 

Com um aumento significativo de resíduos destinados aos lixões, percebe-se que esse 

é o resultado da má separação, ou não separação dos resíduos nas residências. (RICHTER, 

2014) 

O grande problema para o meio ambiente é quando os moradores deixam de fazer a 

separação do resíduo em seu domicílio, devido à dúvida de como separar, falta de tempo ou 

por outro motivo qualquer, e misturando os recicláveis com orgânico e rejeitos enviando 

todos estes materiais para os lixões ou aterros sanitários, sem haver qualquer separação. 

(BORGES, 2012), 

No sexto gráfico, observando qual a importância da reciclagem para o entrevistado. 

Percebe-se que as pessoas entrevistadas (65% N1 e 68% N2) possuem a percepção de que a 

reciclagem e a separação adequada dos resíduos contribuem de maneira significativa para 

minimizar os impactos ambientais causados pela geração e disposição incorreta de resíduos. 

Segue os dados abaixo: 

 

Gráfico 06: Qual a importância da reciclagem para você? 

Fonte: Pesquisa direta, 2017 

O cuidado que se deve ter com o meio ambiente começa com pequenas atitudes 

diárias, que fazem toda e a diferença a vantagem da separação do lixo doméstico no domicílio 

fica cada vez mais evidente, além de aliviar lixões e aterros sanitários, destinado apenas os 

descartes (restos de lixo que não podem ser reaproveitados), sendo que uma grande parte dos 

resíduos que são gerados nos domicílios pode ser reaproveitado. (SEIBERT, 2014) 
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A reciclagem economiza recursos naturais e gera recursos financeiros para os 

catadores de materiais recicláveis, tendo uma parte da população depende destes materiais 

para sobreviver. (SEIBERT, 2014) 

Segundo Moura (2000), a reciclagem é uma forma de reaproveitamento dos materiais 

recicláveis tais como: papel, plástico, latas de alumínio, vidros, orgânicos e outros.  

Segundo Rodrigues (1998), a preocupação com a reciclagem dos resíduos sólidos é 

uma das formas de preservar o meio ambiente e a diminuição de materiais direcionados aos 

aterros sanitários e lixões. 

De acordo com o sétimo gráfico, que verificou qual a dificuldade encontrada na 

separação dos resíduos solido em seu domicilio, foi demonstra que a maior dificuldade das 

pessoas entrevistadas na separação dos resíduos gerados em suas residências se deve ao fato 

de não haver coleta seletiva por parte do serviço público, uma vez que 53% das pessoas do N1 

e 48% do N2 relataram esse fato como fator agravante para a não separação de resíduos, como 

mostra o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 07: Para você, qual a dificuldade encontradana separação dos resíduos sólidos (lixo) em seu domicilio? 

Fonte: Pesquisa direta, 2017 

 

A administração pública deveria estar envolvida nesta batalha, com campanhas de 

conscientização, explicando qual a maneira apropriada de separar seu resíduo sólido e, sem 

demora, implantar um sistema de coleta seletiva eficaz e eficiente, com parcerias entre 

membros de associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis (RICHTER, 

2014). 

A inexistência de programas de coleta seletiva na cidade faz com que os moradores 
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acondicionam seus materiais junto aos demais resíduos. Desta forma, todos os resíduos 

coletados são depositados em lixões ou aterros sanitários. (LEME, 2009)  

Segundo Silva (2008), pela falta de uma coleta seletiva adequada os resíduos podem 

trazer consequências como a contaminação do solo, das águas e além de aumentar o risco de 

doenças com armazenamentos em locais impróprios. 

Para Freire (2010), pela falta de uma coleta seletiva ampla e eficiente ainda há na 

cidade um enorme desperdício de materiais potencialmente recicláveis, fator que também 

influencia no aumento de um mercado para recicláveis dentro da cidade. 

Segundo os dados do oitavo gráfico que observou na sua concepçãoo que leva o 

morador a separar os resíduos no seu domicílio, constatou que mais de 50% dos entrevistados 

em ambos os bairros demonstraram que ao realizarem a separação dos resíduos o fazem por 

haver preocupação com o meio ambiente. Como pode ser observado logo abaixo: 

 
Gráfico 08: Na sua concepção o que leva o morador a separar os resíduos no seu domicilio? 

Fonte: Pesquisa direta, 2017 

 

Para Ribeiro e Lima (2000), as pessoas acreditam que separar o resíduo sólido é uma 

das formas cômodas e objetivas de colaborar com a melhoria da qualidade ambiental. 

Segundo Leme (2009), hoje não se tem incentivos diretos para a contribuição da 

população referentes à separação de materiais recicláveis em seu domicílio, o ato da 

separação está ligado com a conscientização dos próprios moradores a respeito da preservação 

do meio ambiente.  

O descarte adequado dos resíduos é fundamental para o processo da reciclagem e para 

evitar uma série de danos ao meio ambiente e à população, como a poluição visual, do solo, 
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do ar e do lençol freático, além dos danos à saúde humana. (MMA, 2012) 

A disposição final e adequada dos resíduos sólidos pode influenciar na qualidade do 

meio ambiente e na saúde da população, além da preservação dos recursos naturais. 

(RIBEIRO E LIMA, 2000) 

“A Educação Ambiental na gestão de resíduos sólidos é de extrema importância para o 

seu adequado gerenciamento, pois a partir dela se inicia o processo de mudança de hábitos 

dos indivíduos para uma destinação adequada dos resíduos”. (JACOB, 2003) 

Neste último gráfico foi observada a opinião dos entrevistados a respeito do que 

poderia ser feito no bairro para implantação de uma coleta seletiva. Os dados apontaram que a 

maioria das pessoas em ambos os locais da pesquisa acreditam que para a implantação 

adequada da coleta seletiva deve haver a conscientização da população acerca da importância 

do descarte bem como a implantação de lixeiras diferenciadas por cores. Veja os resultados: 

 
Gráfico 09: Na sua opinião, o que poderia ser feito no bairro para implantação de uma coleta seletiva? 

Fonte: Pesquisa direta, 2017 

 

Nos pontos de coletas voluntárias há um conjunto de recipientes que podem ser 

contêineres, lixeiras algo que possa armazenar com cores diferenciadas como vermelho para 

plástico, amarelo para os metais, azul para papéis e verde para vidro. (LEME, 2009 apud 

RODRIGUES, 1998). 

 

Existem no mercado diversos modelos de coletores de recicláveis para 

atender a diversos ambientes. Encontra se com maior frequência nas ruas e 

estabelecimentos os coletores na cor verde (vidros), amarelo (metal), 

vermelho (plásticos) e azul (papéis). Embora estes coletores sejam os mais 

comuns, existem muitas outras cores estabelecidas internacionalmente para 

outros tipos de materiais, segundo a Resolução (CONAMA 275/01, 2009) 
 

Segundo Rodrigues (1998), é importante a implantação de contêiner ou lixeiras 

diferenciadas por cores para uma melhor identificação para os usuários, e ao mesmo tempo 
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educar a população de um modo geral, para que façam o descarte do lixo de maneira correta. 

A ideia da implantação de lixeiras diferenciadas e personalizadas nos pontos de coleta de 

resíduos recicláveis é de suma importância, pois, assim, cada usuário fica encarregado de 

descartar os seus próprios materiais recicláveis. 

Para (ROCHA, SANTOS, NAVARRO, 2012), é imprescindível a implantação de 

lixeiras diferenciadas para a coleta seletiva como: nas escolas em regiões de grande 

movimento comércios e demais áreas, juntamente com um processo de propaganda e 

divulgação. 

Por isso, há a necessidade de colocar o resíduo sólido em locais adequados, a 

reutilização e a reciclagem do que for aceitável, na tentativa de diminuir o uso dos recursos 

naturais. Além disso, é preciso que esse resíduo seja separado em lixeiras determinadas 

(SZABÒ, 2010). 

Segundo Leme (2009), para que o procedimento de reciclagem se realizasse é 

indispensável a implantação de programas de coleta seletiva, onde a sociedade será instruída a 

participar separando além da matéria orgânica compostável os materiais recicláveis. 

 Uma sociedade consciente e civilizada não gera resíduos e sim materiais para reciclar, 

além de gerar renda para milhões de pessoas e não prejudica o meio ambiente, este tipo de 

coleta é de fundamental importância para o aumento sustentável do planeta. (NANI, 2008) 

A coleta seletiva só funciona adequadamente quando a população está disposta e apta 

a participar, depositando voluntariamente seus resíduos nos contêineres ou lixeiras específicas 

para isso.  

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os dados obtidos nesta pesquisa constatou-se a importância da 

implantação de uma coleta seletiva em João Pinheiro. É indispensável a ampliação de 

campanhas educativas, a sensibilização e a conscientização da população para a prática da 

separação de materiais recicláveis na fonte geradora. Assim, a população passa a participar do 

gerenciamento dos resíduos sólidos da cidade, minimizando os impactos ambientais com a 

quantidade de resíduos destinados aos lixões e aterros sanitários, com a separação dos 

materiais recicláveis gerando renda para as pessoas que trabalham com esses materiais. 
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MARKETING VERDE: Suas Implicações na Administração e o 

Conhecimento Popular sobre seus Conceitos 
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Resumo: O Marketing ambiental, ou Marketing verde é a tática de marketing voltada ao 

processo de venda de produtos e serviços que são baseados em benefícios ao meio ambiente. 

É a estratégia de vinculação do produto, marca ou serviço a uma imagem ecologicamente 

consciente. Sendo assim, conhecer sobre o Marketing Verde é de grande importância. 

Objetivou-se realizar uma sinopse através de revisão de literatura sobre os conceitos de meio 

ambiente e Marketing Verde, bem como suas implicações na administração, e verificar 

através de um questionário autoaplicável o conhecimento popular sobre o Marketing Verde, e 

dessa forma discutir os resultados. Percebeu-se que ainda existe pouco conhecimento sobre o 

Marketing verde em geral, e que as pessoas consultadas ainda têm receios sobre os termos, 

além da confiabilidade das empresas que praticam tais ações de marketing. A maioria dos 

voluntários consultados consideram-se consumistas.  

 

Palavras-chave: Marketing Verde; Marketing Ambiental; Consumismo; Empresa Verde  

 

 

Abstract: Environmental Marketing or Green Marketing is the marketing tactic focused on 

the process of selling products and services that are based on environmental benefits. It is the 

strategy of linking the product, brand or service to an ecologically conscious image. So 

knowing about Green Marketing is of great importance. The objective was to make a synopsis 

through literature review on the concepts of environment and Green Marketing, as well as 

their implications in the administration, and to verify through a self-administered 

questionnaire the popular knowledge about Green Marketing, and thus discuss the results. It 

has been realized that there is still little knowledge about green marketing in general, and that 

people consulted still have fears about the terms, as well as the reliability of the companies 

that practice such marketing actions. Most of the volunteers consulted are considered 

consumerists. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Acredita-se que atender as novas tendências e agregar valor aos seus produtos e 

serviços torne o mercado mais competitivo, sendo assim produtos e serviços ecologicamente 

corretos estão a cada dia ganhando mais espaço na vida das pessoas. A globalização, o acesso 

rápido da informação através da internet, a evolução do ser humano frente ao meio ambiente 

fez com que o consumidor pudesse optar entre produtos e serviços sustentáveis, comprando e 

consumindo com consciência. Dessa maneira, para que haja um mercado competitivo é 

necessário agregar novas tendências de produtos e serviços (OLIVEIRA, 2010).  

Para entender como funciona o Marketing Verde, é necessário antes compreender que 

o consumo pode ser de forma responsável e ao mesmo com sustentabilidade, para isso é 

importante que haja abandono dos velhos hábitos e adoção de novas atitudes ambientalmente 

viáveis. Muitos consumidores têm observado as empresas e optando por comprar aquela que 

valoriza o meio ambiente, agindo com responsabilidade tanto ambiental como social. Essas 

empresas atuam no mercado verde e mesmo as mais recentes têm conquistado seu espaço, 

especialmente pela valorização do meio em que estão inseridas.  

Corazza (2003) ressalta que, para que haja um bom resultado em uma organização é 

de extrema importância que todas as providências e medidas tomadas nela sejam aprovadas 

pela equipe gestora da instituição, visto que um sistema de gestão ambiental demanda 

empenho e disposição para executar o sistema.  

 A forma que os materiais são descartados no meio ambiente é preocupante, para isso é 

importante conscientizar a população em relação aos impactos ambientais que o lixo pode 

ocasionar no meio ambiente. Para que essa conscientização ocorra de fato não se pode deixar 

de lado a evolução tecnológica. Uma vez que a produção acompanha o avanço tecnológico 

gradativamente, ao trabalhar a consciência ambiental deve ser trabalhada também a forma de 

armazenar e de tratar os dejetos. (HOPPE, ARAUJO, 2012). 

 Atualmente há uma maior visibilidade sobre a gestão ambiental nas empresas, sendo 

assim justificando-se pesquisas sobre os processos ambientais, dentre eles o Marketing Verde. 

A gestão ambiental visa executar procedimentos e atitudes com o objetivo de minimizar ou 

até mesmo monitorar os impactos que possam ser prejudiciais ao meio ambiente (VALLE, 

2012). 

Percebe-se ainda que, o Marketing Verde é uma ferramenta poderosa de gestão 
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podendo interferir diretamente no crescimento da marca, tendo em vista o crescimento do 

número de consumidores conscientes e melhor informados. Além de que processos 

sustentáveis colaboram para um meio ambiente mais equilibrado e sustentável.  

Sendo assim, objetivou-se fazer uma síntese sobre os conceitos de meio ambiente e 

Marketing Verde, além de um compilado sobre a perspectiva histórica, bem como suas 

implicações na administração e, por fim verificar através de um questionário autoaplicável o 

conhecimento popular sobre o Marketing Verde, e dessa forma discutir os resultados.  

 

2 MATERIAL DE MÉTODOS  

 

O estudo desenvolveu-se, inicialmente, por meio de uma pesquisa bibliográfica, a fim 

de obter maiores esclarecimentos acerca do assunto em questão. A metodologia adotada está 

de acordo com os pressupostos da pesquisa “quali-quantitativa” (RICHARDSON, 1999), 

sendo assim, foram realizados levantamentos bibliográficos com livros do acervo particular 

de bibliotecas e sites acadêmicos disponibilizados na internet, foram utilizadas também 

artigos, teses, monografias e revistas científicas reciclagens.  

Posteriormente, após a aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da FPM (Parecer 

CAAE: 86626518.0.0000.8078), foram aplicados 100 (cem) questionários on-line através da 

plataforma Google Forms, por meio de questionário autoaplicável (Anexo 2). Kotler (2006) 

enfatiza que [...] “o processo de pesquisa pode ser classificado como um processo 

comunicativo entre o pesquisador e o pesquisado. Dessa forma a Internet, como meio de 

comunicação, pode oferecer várias oportunidades a serem exploradas para a realização de 

pesquisas, dado que possui diversas funcionalidades”.  

A partir das respostas foi realizada a discussão à luz da literatura. Foram incluídos nos 

estudos voluntários que estivessem dispostos a responder, sendo eles de qualquer sexo, porém 

maiores de idade que se cadastrassem e assinassem eletronicamente o “Termo de Livre 

Conhecimento e Esclarecido” – TCLE. 

Todos os voluntários foram convidados por e-mail e redes sociais e só participaram da 

pesquisa após terem ciência e terem assinado virtualmente o termo de livre consentido (Anexo 

2). Os entrevistados fizeram autodeclaração acerca de sua idade e gênero. Os questionários 

foram aplicados durantes 08 dias pelo link <https://goo.gl/forms/dVuXdNylv9NXvic12>.   

  

https://goo.gl/forms/dVuXdNylv9NXvic12%3e.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Meio Ambiente e Marketing Verde  

 

O desenvolvimento sustentável traz inúmeros benefícios para as empresas. No mundo 

capitalista o objetivo é levar o consumidor a comprar cada vez mais, por outro lado o 

Marketing Verde originou a partir do pensamento verde de consumir menos e de maneira 

consciente. Ao juntar esses dois pontos de vista veio a ideia de consumir de maneira 

ponderada. Para as empresas que adotam o Marketing Verde, há um ganho significante, visto 

que a marca ganha mais valor, aumenta sua credibilidade perante os clientes e a sociedade, 

sem se esquecer que os materiais são usados de forma eficiente, muitas vezes reduzindo os 

custos, o que muito agrada o consumidor final (SOUZA, 2013).  

 O meio ambiente deveria ser preservado, principalmente por ser indispensável à 

sobrevivência humana. Para isso, é muito importante consolidar e fortalecer políticas públicas 

visando usufruir o meio ambiente sem que o destrua. Além de retirar o sustento da natureza, o 

ser humano retira também a matéria-prima que é utilizada nas indústrias, qualquer tipo de 

produto é transformado a partir de elementos encontrados na natureza de diversas formas e 

também nos mais variados lugares. É importante repensar na possibilidade de reeducar a 

população e também as instituições para que perceba o quanto o meio ambiente precisa ser 

preservado, pois é nele que estão os recursos necessários à sobrevivência de todos os seres 

vivos (BRASIL, 2005).  

Diversas empresas têm buscado proteger o meio ambiente em que estão inseridas, com 

o objetivo de buscar um melhor manejo ecológico. Muitas ações já estão sendo realizadas 

com o propósito de promover uma educação ambiental, as instituições estão cada vez mais 

conscientes de que o meio ambiente necessita ser preservado (XAVIER, et al., 2014).  

Muitos acreditam que para proteger o meio ambiente é necessário criar leis mais 

rígidas, no entanto para que haja uma conscientização ambiental é importante que as pessoas 

saibam que ações que buscam proteger o meio ambiente favorecem a eles próprios. É 

importante também que saibam que é possível ocorrer um desenvolvimento de forma 

sustentável, bastando para isso adotar práticas ecologicamente corretas. Para que a sociedade 

possa participar de uma reeducação ambiental é necessário um planejamento para direcionar 

as práticas tanto as de recuperação dos danos já causados como de prevenção de futuros 
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prejuízos ambientais. 

 Pensando na preservação do meio ambiente e também no desenvolvimento 

sustentável, o Marketing Verde se torna uma forma de controle na gestão ambiental, além de 

auxiliar as políticas públicas como dispositivo responsável e ordenado. Uma característica do 

Marketing Verde é a aproximação entre o consumidor e a empresa, a postura de uma empresa 

preocupada com o meio ambiente, especialmente em cumprir o que determina as normas e 

regulamentações, leva o consumidor a se interessar da maneira como a empresa se posiciona 

diante da tão falada sustentabilidade (OLIVEIRA, 2010). 

A responsabilidade com o meio ambiente tem se tornado um fator positivo para as 

empresas, o chamado Marketing Verde demonstra que a empresa está empenhada em 

preservar o meio no qual está inserida, o que muitas vezes pode influenciar os consumidores 

mais preocupados com o meio ambiente (DONAIRE, 1999).  

Segundo Tachizawa (2002 p. 26), uma das grandes viabilidades para as empresas é 

que “o novo contexto econômico caracteriza-se por uma rígida postura dos clientes voltados à 

expectativa de interagir com organizações que sejam éticas, com boa imagem institucional no 

mercado, e que atuem de forma ecologicamente responsável”. 

Nessa visão, salienta-se que uma empresa que esteja comprometida em assegurar a 

responsabilidade de interagir e preservar os ambientes ecológicos e os recursos naturais estará 

apta a ingressar em um mercado de transparência e assegurar seu espaço na economia 

globalizada.  

Paiva (2003) assevera que quando a empresa valoriza sua relação com o meio 

ambiente tomando medidas preventivas, sua imagem perante a opinião pública tende a 

apresentar uma identificação diferenciada. Valorizar a atenção com o meio ambiente tem um 

forte papel na manutenção dos clientes atuais e atração de novos consumidores.  

Com o passar do tempo muitos hábitos da sociedade vem se modificando, e os 

produtos e serviços ofertados pelas empresas vão se adaptando as exigências dos 

consumidores, em casos mais extremos exigem mudanças drásticas em relação aos produtos 

oferecidos. A responsabilidade ambiental é um fator bastante valorizado por alguns 

consumidores quando se trata de escolher a empresa, especialmente com o aumento da 

circulação de informações é possível perceber que o cliente está cada vez mais atento, mesmo 

quando se trata de detalhes. Dentre as inovações que as instituições têm passado o Marketing 

Verde, também conhecido como Marketing Ecológico ou Marketing Ambiental vem 
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ganhando cada vez mais espaço nas discussões sobre desenvolvimento sustentável 

(OTTAMAN, 1994).  

No momento em que uma empresa investe em ações visando o cuidado com o meio 

ambiente, ela busca ter essa atitude em todas as etapas desde a fabricação e produção até o 

relacionamento com os que a rodeiam incluindo funcionários, fornecedores e principalmente 

os clientes. Para que o Marketing Ambiental ocorra de fato é importante que ele esteja de 

acordo com os três R’s da sustentabilidade. Os três R’s significa reciclar, reutilizar e reduzir, 

todavia atualmente já são considerados os 5 (cinco) R’s, onde se deve priorizar a redução do 

consumo e o reaproveitamento dos materiais em relação à sua própria reciclagem; Reduzir; 

Repensar; Reaproveitar; Reciclar e Recusar a consumir produtos que gerem impactos 

socioambientais significativo. Os cinco R's fazem parte de um processo educativo que tem por 

objetivo uma mudança de hábitos no cotidiano dos cidadãos (BRASIL, 2015).  

A questão-chave é levar o cidadão a repensar seus valores e práticas, reduzindo o 

consumo exagerado e o desperdício. Outro conceito essencial dentro do desenvolvimento 

sustentável é buscar envolver todos os órgãos da empresa, incluindo a conscientização dos 

trabalhadores, estendendo o conceito de sustentabilidade para além das fronteiras das 

empresas, persuadindo também fornecedores, clientes, trabalhadores, enfim toda a sociedade 

em geral (SANTOS; FERNANDES, 2011).  

Fatores que impedem as organizações promoverem a sustentabilidade são os 

obstáculos como custo, produtividade e fornecimento. Por exemplo, quando um produto é 

produzido sem uso de agrotóxicos ou com maior cuidado com o meio ambiente, esse produto 

acaba apresentando um custo maior do que os demais produtos que são produzidos sem a 

mesma atenção e cuidado com meio ambiente. São produtos que por serem livres de 

agrotóxicos e qualquer contaminante ambiental, recebem o denominado selo verde.  Muitas 

vezes estes são produzidos a partir do uso de matérias-primas oriundas de empresas com 

certificação ambiental, o que torna seu custo de produção mais elevado (BRASIL, 2005; 

2015).  

Quando uma empresa recicla e/ou reutiliza materiais ela pode reduzir os custos com a 

energia ou a água, no entanto essa mesma empresa pode correr o risco de gastar mais, tanto na 

produção quanto na fabricação de embalagens. Para que uma empresa consiga alcançar o 

sucesso quando busca a sustentabilidade é importante que realize uma pesquisa de mercado, 

visando alcançar novos mercados, além de buscar parcerias com fornecedores e 



 
 

 

242 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

principalmente investir em ações sociais a fim de conscientizar a sociedade (VELHO, 

QUINTANA; ROSSI, 2014).  

 

3.2 Marketing Verde no Brasil 

 

 No Brasil, o Marketing Ambiental iniciou com maior ênfase no início da década de 

1990. Nesse período havia uma maior preocupação o desenvolvimento sustentável, além de 

um maior comprometimento com a parte social e ambiental. A competição entre as 

organizações está cada vez mais acirrada, o desenvolvimento sem agressão ao meio ambiente 

pode ser notado como um diferencial da instituição, uma vez que o consumidor 

contemporâneo se mostra cada vez mais exigente, uma empresa ecologicamente correta pode 

atrair o cliente mais exigente (DONAIRE, 1999).  

 Bons resultados não são garantidos somente pelo marketing e sim por um conjunto de 

variáveis tanto sociais como ambientais. O Marketing Verde ou Marketing Ambiental pode 

ser um diferencial para a empresa. Portanto é importante que ele inicie desde a escolha e 

compra da matéria-prima, modos de produção, desenvolvimento, reaproveitamento de 

resíduos, descarte de rejeitos entre outros. Atuando dessa maneira a empresa prova que é 

possível obter lucros com responsabilidade ambiental, minimizando e mitigando possíveis 

impactos negativos ao meio ambiente ao qual a mesma está inserida (ALMEIDA, 2010).  

 Segundo a mesma autora supracitada, o consumidor tem se tornado conhecedor dos 

deveres das organizações, estando atentos mesmo com os pequenos deslizes. Uma instituição 

que permanece enraizada, com uma postura ecologicamente incorreta corre o risco de não 

receber aprovação dos consumidores à medida que o tempo for passando, sendo assim pode 

inclusive chegar a deixar de se manter no mercado caso não se adéque às novas instruções 

recomendadas pelo mercado.  

 É inegável que uma empresa que busca um ecodesenvolvimento possui vários 

benefícios e vantagens como confiança para investidores, se torna um modelo para as outras 

empresas, podendo até receber certificações por isso. Também apresenta ao mercado com 

uma nova imagem, gerando credibilidade com os acionistas, além de ser ponto de referência 

para as demais (SACHS, 2004; 2009; SAMPAIO, DALLABRIDA; PELLIN, 2009). 

 Sendo assim, uma organização quando se empenha nas causas ambientais, obtém 

retorno rapidamente, retorno esse em forma de benefícios sociais e financeiros, demonstrando 
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através de ações ecologicamente corretas um respeito ao meio ambiente e também a sociedade 

que vive nele. 

 

3.2.2 O papel da mídia no discurso ambiental 

 

 A mídia atinge o seu alvo de três formas: através do rádio, da televisão ou imprensa. O 

discurso ambiental muitas vezes explora as imagens e os sons, levando os espectadores a 

perceber o mundo a sua volta, explorando os sentidos da visão e da audição. Quando se trata 

de vendas de produtos, a mídia investe o discurso ambiental para valorizar o produto, levando 

o consumidor a crer que aquele produto se originou de uma empresa com responsabilidade 

social e que se preocupa com o desenvolvimento sustentável (TÓDERO, 2009).  

Em alguns casos não é possível passar essa imagem ao cliente, sendo assim a mídia 

busca mostrar que esta empresa pelo menos possui preocupações socioambientais. 

Geralmente a mídia age de acordo com a ideia que pretende convencer o consumidor, por isso 

usa de textos que levem o leitor a se emocionar, ou também usa imagens que mostra a 

natureza preservada. Muitas vezes a mídia também apela para imagens mais fortes como 

desastres naturais ou até mesmo espécies animais e vegetais correndo risco de extinção 

(SILVA et al., 2017). 3.3 O meio ambiente e o consumo  

O consumo da população está associado à globalização, incluindo os avanços 

tecnológicos decorrentes da Revolução Industrial. O consumo aumentou gradativamente com 

crescimento populacional e também o crescimento da economia do mundo. O comportamento 

dos consumidores é influenciado pela cultura, ou seja, as tradições e os valores influenciam os 

hábitos de compra da população. O perfil de consumo de um indivíduo está diretamente 

relacionado com o seu local de origem (PEREIRA, 2017).  

Baisch (2008) realizou um estudo sobre consumo de forma consciente e também sobre 

Marketing Verde. De acordo com essa pesquisa, as pessoas mais suscetíveis às ofertas 

ecológicas são aquelas que possuem um maior grau de escolaridade e também aquelas que são 

abertas a se informar a respeito de novas culturas. 

Segundo a mesma autora supracitada, mudar um padrão de consumo não é fácil, 

especialmente por estar arraigado na cultura da população, no entanto é importante ressaltar 

que uma mudança drástica é necessária para que os recursos não se esgotem. As sociedades 

contemporâneas são as responsáveis pelo maior, e mais comentado problema ambiental: a 
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poluição.  

Os hábitos das sociedades modernas em relação ao consumo acabam por piorar os 

danos causados ao meio ambiente. Dificilmente os consumidores se conscientizam de que os 

danos causados ao meio ambiente poderiam ser minimizados se houvesse uma mudança de 

hábito por parte da sociedade. Com isso pode-se entender que ao prejudicar o meio ambiente 

o ser humano prejudica a ele mesmo, pois a natureza devolve essa ação ao ser humano em 

forma de catástrofes naturais como as chuvas ácidas, ilhas de calor, efeito estufa, entre outros. 

 

3.4 Marketing Verde e sua credibilidade  

 

Muitas empresas se aproveitam do conceito de Marketing Verde pra se beneficiar e 

atrair novos clientes. Os consumidores muitas vezes não questionam se a empresa realmente 

pratica os preceitos do Marketing Verde, e acaba sendo atraído somente pela propaganda e 

não pela prática. 

Atualmente maior parte da sociedade tem demonstrado um maior interesse pela 

sustentabilidade e com isso também abandonou os velhos hábitos além adotar um novo 

comportamento mais preocupado com o meio ambiente. Para as empresas foi bom, visto que 

viram uma oportunidade de ampliar o mercado consumidor. 

Por outro lado, Ottman (1994 apud DIAS, 2009, p. 142), destaca a importância 

da empresa buscar de fato ser sustentável e não ficar somente no discurso, buscar  meios para 

ser sustentável de fato. Dizer que uma empresa é verde, vai muito além de fazer somente 

publicidade, inclui adotar uma postura de preocupação com o meio desde a raiz até as 

extremidades da empresa. 

Para que um produto sustentável seja desenvolvido de forma saudável é necessário que 

se invista em criar e implementar políticas ambientais que sejam fortes e respeitadas por todos 

os envolvidos. Para executar as estratégias de marketing se torna imprescindível a criação de 

uma ética ambiental. Nos dias atuais uma empresa prejudica sua imagem ao não se preocupar 

com o meio ambiente. Por isso muitas empresas forjam um Marketing Verde, passam a se 

portar como uma empresa verde, mas na prática não possui nenhuma ação voltada para esse 

fim. Para uma empresa realizar seu papel social ela precisa reduzir os impactos sociais e 

ambientais, além de ser economicamente viável (OTTAMAN, 1994).  

Um fator que compromete a escolha do cliente é o valor dos produtos, visto que os 



 
 

 

245 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

produtos com selo verde geralmente são mais caros do que os demais produtos. Esse valor 

mais alto pode levar o consumidor a duvidar se a empresa busca somente uma vantagem 

econômica ou se realmente busca respeitar e cuidar do meio ambiente. 

O fato de as empresas brasileiras não investirem no desenvolvimento sustentável, se 

deve a cultura da população, muitos não se interessam em consumir produtos que são 

fabricados de maneira correta, ecologicamente falando. Por isso é necessário investir em 

formas diversas de conscientizar a sociedade quanto as práticas sustentáveis (LOPES; 

PACAGNAN, 2014).  

Também vale destacar que algumas pessoas acreditam que basta comprar produtos 

com selo verde para contribuir com o meio ambiente. Na verdade, essa é só uma das formas 

de contribuir para a preservação da natureza, mas não é a única, é importante pensar que 

reciclar e praticar outras ações que sejam sustentáveis também é concretizar a 

responsabilidade ambiental.  

O conceito de Marketing Verde não é somente trabalhar com produtos que passaram 

por reciclagem a preços acessíveis, o Marketing Verde exige da empresa uma postura diária 

em relação ao meio ambiente, requer mudança nos hábitos e na cultura da empresa, mesmo 

quando estão enraizados na cultura organizacional. 

 

4 RESULTADOS  

 

Os resultados da pesquisa on-line estão apresentados nos gráficos a seguir, as 

perguntas estão apresentadas na íntegra.  
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Gráfico 1: Questionamento sobre a idade dos participantes 

 

 Percebe-se que a maior parte dos participantes está na faixa entre 26 e 35 anos.  

Gráfico 2: Gênero autodeclarados os participantes 

 

 

A maioria dos participantes são do sexo feminino, de acordo com o gráfico 02.  
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Gráfico 3: Questionamento sobre o conhecimentos acerca do Marketing Ambiental 

 

 

De acordo com o observado no gráfico 03, percebe-se que 42% dos voluntários que 

responderam alegam que acreditam conhecer o Marketing Ambiental, 34% disseram não 

conhecer e apenas 23% confirmam que o conhece. De acordo com Souza (2013), a incerteza e 

a falta de identificação e reconhecimento sobre o Marketing Ambiental advêm do pouco 

conhecimento ambiental que a maioria das pessoas possui, por isso na maioria das vezes, não 

reconhecem selos verdes ou sabem distinguir se um produto ou serviço é ambiental 

responsável ou não, e tomam suas decisões, em grande parte, orientando-se por questões 

sentimentais ou por intenção de proteger o verde.   
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Gráfico 4: Questionamento sobre o que é Marketing verde para as pessoas 

 

  

O gráfico 04, mostra a percepção dos voluntários que responderam em relação ao 

significado o termo Marketing Ambiental, pode-se perceber que 50% dos voluntários que 

responderam acreditam que o termo é utilizado como uma forma de promoção da imagem das 

empresas para fins lucrativos e não com sua real preocupação com o meio ambiente. 

 Os 24% representados no gráfico, menos da metade dos que responderam o 

questionário, acreditam que o Marketing Verde é na verdade uma maneira das empresas se 

preocuparem com o meio ambiente.  

Para Polonsky (1994) apud Rodrigues (2011), Marketing Verde consiste no conjunto 

das atividades que tem por objetivo viabilizar a comercialização dos produtos acabados até o 

consumidor final, satisfazendo suas necessidades e desejos, buscando métodos de produção 

limpo com o intuído da preservação ambiental.  

O Marketing Verde busca estratégias de organização nos processos de produção, 

produzindo produtos menos agressivos ao meio ambiente, que gastem menos energia, 

produzam menos resíduos, consumam menos matéria prima, apresentem maior facilidade de 

manutenção, possuam embalagens mais adequadas, sejam distribuídos sem riscos e permitam 

descarte sem resíduos, bem como mudanças na forma da apresentação dos mesmos aos 

consumidores, pois as alterações a legislação ambiental, cada vez mais rigorosas, e a 

crescente conscientização ambiental da sociedade e dos consumidores, têm feito surgir riscos 

potenciais e novas oportunidades de comercialização de bens e serviços que devem ser 

adequadamente avaliadas para garantir a competitividade da empresa e preservar sua imagem 
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e responsabilidade social (GONZAGA, 2005). 

 

Gráfico 5: Questionamento sobre aceitação de pagar ou não mais caro por produtos 

ambientalmente sustentáveis 

 

 

Segundo resultados do gráfico 05, pode-se perceber que a maioria dos voluntários que 

responderam, 54% do total pesquisadas aceitariam pagar mais caro, e 41% disseram que 

talvez pagariam se a empresa fosse de fato comprometida com o meio ambiente. Segundo 

Enoki et al (2008), a sociedade de consumo se mostra cada vez mais preocupada com os 

impactos ambientais dos métodos de desenvolvimento e fabricação de produtos, bem como, 

motivada a fazer uso do seu poder de compra para inibir práticas empresariais danosas ao 

meio ambiente. 

 De acordo com Rodrigues (2011), a sociedade atual tem procurado se adequar a viver 

de forma mais consciente ambientalmente, os níveis crescentes de preocupação ambiental e 

consciência social tornam provável que a quantidade e o perfil das pessoas socialmente 

responsáveis mudaram dramaticamente. Porém, alguns fatores como a renda, classes sociais 

entre outros devem levados em consideração em ralação a essa preocupação, pois, pessoas 

com uma renda e classe social mais elevada, estão mais propícios a consumir de forma mais 

conscientes, pois os mesmos têm maiores condições de adquirir esses produtos que possuem 

um custo benefício maior. (KINNEAR et al., 1974; ROPER, 1992, apud RODRIGUES, 

2011).   
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Gráfico 6: Questionamento sobre a veracidade do Marketing Ambiental 

 

 

De acordo com o representado no gráfico 06, 62 % dos voluntários que responderam 

se dizem incertos em relação quanto à credibilidade do comprometimento ambiental proposto 

pelas empresas, 16% diz não acreditar e apenas 21% diz acreditar. Segundo Souza e 

Benevides (2005), mesmo na sociedade contemporânea onde existe um maior senso crítico, a 

maiorias das pessoas desconhecem ou desconfiam do termo verde, devido também em grande 

parte ao abuso do seu uso de forma indevida ou mesmo a falta de ética de algumas 

organizações.  

Isso acontece, segundo Dias (2007) apud Enoki et al (2008), porque no início de sua 

existência no início do século XX o termo Marketing ter sido utilizado de forma negativa e 

mal interpretado, sendo muito criticado por ser visto como algo que induzia as pessoas ao 

consumo exacerbado e inconsciente dos problemas ambientais, patrocinando a ascensão da 

extração dos recursos naturais e o consequente aumento da geração de resíduos.   

Para Ottman (1994), o Marketing Verde vai muito além da promoção de lucros ele tem 

importância de incentivar a produção com responsabilidade de produtos de alta qualidade, 

durabilidade e que atendam as necessidades das pessoas, mas se preocupe com a mesma 

intensidade com o meio ambiente, promovendo a sustentabilidade e busca de um mundo 

melhor.    
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Gráfico 7: Questionamento sobre a existência de uma crise ambiental 

 

 

De acordo com o gráfico 07, 92% dos voluntários que responderam acreditam que 

existe sim uma crise ambiental instalada em nosso planeta. Segundo Foladori (2015), quando 

a extração de recursos ou a geração de dejetos é maior do que a capacidade do ecossistema de 

reproduzi-los ou reciclá-los, a população fica frente à depredação e/ou poluição, as duas 

manifestações de uma crise ambiental. De acordo com Couto; Silva (2014), os modos de 

produção capitalista e o crescimento da população estão intimamente relacionados às causas 

de poluição e degradação do meio ambiente, impondo uma sobrecarga na capacidade de 

renovação dos recursos naturais do Planeta. 

Para Freitas et al (2012) o aumento da população, e consequentemente o aumento das 

cidades e da necessidade cada vez maior por alimento, abrigo e energia,  recursos em sua 

grande maioria extraídos de matéria prima não renovável, através da supressão das florestas 

nativas, utilização de agrotóxicos, uso demasiado de combustíveis fosseis entre outros estão 

relacionados diretamente com o aumento dos desastres ambientais como, o aumento da 

temperatura da Terra, diminuição da biodiversidade, contaminação das águas e dos solos entre 

outros  

. 
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Gráfico 8: Questionamento sobre o que os voluntários têm feito para colaborar com o meio 

ambiente. 

 

   

De acordo com o observado no gráfico 08, percebe-se que 37% dos voluntários que 

responderam que responderam o questionário, mesmo tendo dito que conheciam a existência 

de uma crise ambiental, disseram não fazer nada para colaborar com meio ambiente. 32% 

responderam que consumem menos e 16% disseram comprar menos.  

De acordo com Silva (2014), o consumismo imposto pelo nosso sistema econômico na 

busca obsessiva por lucros, tem transformado a sociedade em uma sociedade insensível e 

irresponsável em relação aos problemas ambientais ao ponto de considerar o desperdício algo 

normal. 

 No que diz respeito ao consumo, acredita-se ser viável elevar seu nível e satisfazer as 

necessidades reprimidas, sem cair na praga do consumismo. Uma sociedade que propicia a 

satisfação das necessidades das pessoas dentro de padrões toleráveis de aquisição de objetos, 

não tem problemas em se reproduzir, respeitando princípios de justiça social e ambiental, 

podendo, inclusive, no seu interior, fomentar o consumo controlado, sem exacerbação 

(PEREIRA, 2017).  
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Gráfico 9: Questionamento sobre ser Consumista 

 

   

De acordo com o gráfico 09, 43 % dos voluntários que responderam se consideram 

consumista às vezes, 36% disseram não e apenas 18%, não se consideram consumista. Sobre 

o tema exposto, Kremer, (2007) diz que: o consumismo se tornou característico da sociedade 

moderna, fazendo parte da necessidade de satisfação e prazer. Sendo sempre imposto pela 

mídia ele impulsionam as pessoas de tal maneira que muitas delas acabam por dispender 

recursos financeiros, muitas vezes onerosos, para comprar.     

Os atos de consumir se tornaram tão corriqueiros que o descarte ocorre de forma 

rápida, pois sempre há algo mais novo, cuja posse, espera-se, finalmente trará a derradeira 

felicidade e bem-estar prometidos pela propaganda.  

Segundo Silva (2014), o advento do capitalismo impõe novas necessidades, a 

sociedade então transforma seu sistema econômico priorizando a produção do lucro 

incentivando o consumo, onde o mesmo passa a ditar as regras na vida das pessoas, em 

detrimento da ética e dos valores humanos. O mesmo autor supracitado diz ainda que, os 

desejos de consumo estão cada vez mais enraizados na cultura contemporânea, transformando 

as pessoas em indivíduos cada vez individualistas, que enfatizam a necessidade de ter e não a 

do ser. 

De acordo com Pereira (2017), a ascensão do consumo advém do sentimento de 

satisfação que os objetos proporcionam aos compradores; tais objetos atuam como agentes 

elevadores do grau de status na sociedade.  Featherstone (1995), diz que o consumo em 
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muitos casos é responsável por sentimentos de prazer e posse, extrapola o imaginário, 

promove a sensação de bem-estar e excitação física e estética, mesmo que momentâneo.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Marketing Verde no Brasil teve maior implementação na década de 1990, e tem 

grande implicação nos processos administrativos. Percebeu-se que o Marketing pode 

influenciar no consumismo. As empresas não investirem no desenvolvimento sustentável, 

pois ainda no Brasil não é cultural.  

Segundo resultados de pesquisa a maioria das pessoas que responderam o questionário 

alegaram ter conhecimento de que existe sim uma crise ambiental no planeta, mas mesmo 

sabendo disso muitos ainda disseram não fazer nada para mudar essa realidade. Pode-se 

perceber que existem muitas dúvidas com relação ao Marketing Verde.  

Muitos ainda desconfiam que ele seja usado para a promoção das empresas com fins 

meramente lucrativos e não realmente com o intuito de proteção do meio ambiente. Pôde-se 

perceber também que a maioria das pessoas pagaria mais caro se a empresa realmente tivesse 

seus meios de produção ambientalmente corretos. Portanto, é extremamente importante que os 

administradores trabalhem de maneira efetiva buscando sempre a implantação do Marketing 

Verde para suas empresas, aprimorando seus métodos de produção, para que os consumidores 

possam ter ciência de sua real preocupação com o meio ambiente.  
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MARKETING PESSOAL: planejamento e estratégias para o 

desenvolvimento do indivíduo 
 

 

Luma Luiza de Oliveira Duarte1  

Unilson Gomes Soares 2 
 

 

Resumo: Trata-se o presente trabalho sobre o marketing pessoal e como a utilização de 

ferramentas e estratégias de gestão pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento 

pessoal e profissional do indivíduo. No decorrer do artigo abordou-se sobre a definição de 

marketing, marketing pessoal e sua importância para a carreira profissional. Versou-se sobre 

como uma organização pode se favorecer ao utilizar no processo de gerencial, técnicas de 

marketing. Para tanto, tratou-se sobre as etapas do processo de marketing, o papel do 

marketing no direcionamento estratégico e sobre como se realizar um plano de marketing. Na 

sequência, versou-se sobre a gerência do marketing versus indivíduo. Nessa sessão, objetivou-

se demonstrar o quanto o capital humano é importante para a organização. O profissional do 

marketing deve valer-se de estratégias diversas para ser conhecido, reconhecido, ter uma 

carreira permanente e consolidada no mercado de trabalho. Para isso, tem-se o indivíduo 

enquanto produto. O indivíduo deve investir em seu crescimento pessoal, para que através de 

técnicas escrupulosas, atraia a atenção do cliente, atenda aos reclames do mercado e colabore 

para a ascensão da organização. Para tanto, realizou-se pesquisas bibliográficas, em revistas 

de gestão, administração e marketing, voltadas para o marketing pessoal e gerencial, livros, 

monografias, teses, dissertações e artigos científicos. Pode ser notado que o marketing pessoal 

é muito importância para o crescimento do profissional, no entanto para se alcançar o desejo 

almejado, é necessário utilizar-se de ferramentas e estratégias, que envolvem concepção, 

planejamento e execução, através de estudo metódico e controlado. 

  

Palavras-chave: Marketing. Marketing Pessoal. Ferramentas. Estratégias . Gestão. 

 

 

Abstract: This is the present work on personal marketing and how the use of tools and 

management strategies can contribute to the growth and personal and professional 

development of the individual. In the course of the article, we discussed the definition of 

marketing, personal marketing and its importance to the professional career. It has been about 

how an organization can benefit by using marketing techniques in the management process. 

To do so, it was about the stages of the marketing process, the role of marketing in strategic 

direction and how to carry out a marketing plan. Next, he turned to marketing versus 

individual management. In this session, the objective was to demonstrate how important 

human capital is to the organization. The marketing professional must use diverse strategies to 
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be known, recognized, have a permanent and consolidated career in the job market. For this, 

one has the individual as a product. The individual must invest in his personal growth, so that 

through scrupulous techniques, attract the attention of the client, respond to the demands of 

the market and collaborate for the rise of the organization and his own. For this purpose, 

bibliographic research was conducted in management, administration and marketing journals, 

focused on personal and managerial marketing, books, monographs, theses, dissertations and 

scientific articles. It was concluded that personal marketing is of utmost importance for the 

growth of the professional, however in order to achieve the intended goal, it is necessary to 

use tools and strategies, which involve design, planning and execution, through a methodical 

and controlled study. 

 

Keywords: Marketing. Personal Marketing. Tools. Strategies. Management. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Marketing pode ser definido como todo o processo desenvolvido com a finalidade de 

desvendar, satisfazer e atender as necessidades dos clientes e na incessante busca pela 

harmonia entre pessoas e organizações, de modo a perseguir os bens desejados (WENZEL, 

2006).  

O marketing pessoal, por sua vez, se volta a um processo engendrado por um 

indivíduo e envolve necessariamente a concepção, planejamento e execução de ações que 

contribuem para o desenvolvimento e crescimento profissional e pessoal do indivíduo. Ao 

tratar-se de marketing pessoal, tem-se o indivíduo como produto, a promoção do profissional 

no mercado de trabalho, de modo a atuar com competitividade, transmitindo ao cliente 

confiança, simpatia, carisma e organização. Assim agindo, o profissional não só se 

desenvolve no mercado, mas também enaltece a organização para quem trabalha (CILETTE, 

2010).  

Para tanto, é necessário ao profissional do marketing desenvolver um processo 

metódico, organizado e controlado, que é realizado por meio de estratégias que vão trazer ao 

profissional alta competitividade no mercado, de forma a atender aos reclames do mercado 

(TOLEDO; CAMPOMAR; TOLEDO, 2006).  

Uma organização se distingue das demais, em razão do capital humano, logo, o 

desenvolvimento da carreira é uma via de mão dupla. É dever do profissional do marketing 

propor uma visão clara de seus valores e objetivos, evidenciar seus pontos positivos e 

mostrar-se confiante. O aprimoramento do marketing pessoal permite o registro da imagem do 
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profissional, contribuindo sobremaneira para seu ingresso, consolidação e promoção no meio 

mercadológico (RIZZO, 2011). 

O objetivo geral deste trabalho foi de enfatizar a importância e como o marketing 

pessoal deve ser aplicado na procura pela construção e proeminência no mercado de trabalho, 

mediante a utilização de ferramentas de gestão, como estratégia de vantagem competitiva 

pessoal. 

No decorrer dessa revisão de literatura foi elaborado a definição de marketing e seu 

desenvolvimento histórico. Na sequência tratar-se-á sobre o marketing pessoal e sua 

importância para o desenvolvimento da carreira profissional. Nesse mesmo passo, tratar-se-á 

sobre as estratégias de marketing e como o profissional pode-se utilizar dessas ferramentas 

para sua ascensão no mercado. 

A segunda sessão do trabalho tratar-se-á sobre o processo gerencial do marketing. 

Diante disso, discorrer-se-á sobre as etapas de processo de marketing, o papel do marketing 

no direcionamento estratégico da empresa e como é realizado um plano de marketing. 

A terceira sessão teve por finalidade demonstrar como as estratégias de marketing 

podem ajudar o indivíduo em termos pessoais e profissionais. Para tanto, discorreu sobre o 

mix de marketing volvido ao marketing pessoal. Em seguida, tratou sobre a necessidade do 

networking e como trabalhar o marketing pessoal, de modo a desenvolver o indivíduo.  

 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

4.1 Marketing 

 

Por ser uma ciência relativamente nova, no Brasil o conceito de marketing ainda se 

encontra não bem definido nota-se de maneira desfocalizada. Ao tratar-se de marketing, 

imediatamente associa-se a ideia de venda de produtos e serviços, de forma inescrupulosa, às 

vezes sem que o consumidor necessite desses bens. Vislumbra-se a ideia de que o consumidor 

será induzido a adquirir bens supérfluos, com recursos que não dispõem. Essas distorções de 

valores devem-se ao fato de que o marketing ganhou destaque no Brasil, quando se imperava 

uma economia composta por monopólios e oligopólios não competitivos, própria da década 

de 60. Nessa fase, o Estado atuava nas relações comerciais e individuais mais como um gestor 

do que como um tutor da economia (CURITIBA, 2002). 
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O fato é que o marketing compõe-se do resultado de estudos de diversos ramos, tais 

como sociologia, psicologia, matemática, antropologia, estatística, entre outros. A finalidade 

dessa investigação é analisar o comportamento das pessoas, e a partir daí, atender as múltiplas 

necessidades e aspirações de cada um (RUBI; EUCLIDES; SANTOS, 2006). 

Com o tempo, o marketing mostrou-se sua importância em todos os âmbitos da 

economia. Não precisou de muitos anos, para abandonar sua famigerada imagem de algo 

contrário à ética, alcançando patamares superiores, atuando como verdadeira ferramenta para 

formação e continuidade de diversos negócios, inclusive organizações, como times de futebol, 

igrejas, entidades governamentais e não governamentais (CURITIBA, 2002).  

O marketing surge com o fim da Segunda Guerra Mundial, onde a produção 

armamentista diminui e a indústria percebe a necessidade de fornecer ao povo, bens de 

consumo. Nesse novo paradigma, a função do marketing se resume em perquirir os desejos e 

carências do consumidor, que até o momento praticamente não conhecia o poder de troca, 

pois a concorrência também era escassa (SAMPAIO, 2015). 

Quando o ser humano tem alguma necessidade é porque ele está à míngua de algum 

recurso básico. Portanto, há que se reconhecer que a função do marketing é esboçar táticas 

para que o cliente entenda que carece de um produto ou serviço. Ressalte-se, no entanto, que o 

objetivo não é a venda inescrupulosa. O marketing se desvirtua quando o consumidor se sente 

compelido a comprar ou é ludibriado para atingir esse fim. Isso porque o marketing tem fito 

lucrativo, mas também prima pela responsabilidade social (RICHERS, 2017).  

Atualmente as modificações na sociedade são intensas, o que exige das empresas mais 

responsabilidade e cuidado para com os clientes. É dentro desse cenário que os 

empreendedores estão abandonando estratégias de vendas antigas, para então direcionar seu 

foco para que o cliente fique mais satisfeito, atenda seus anseios, com sustentabilidade social 

e ambiental, sem deixar de auferir lucros (SAMPAIO, 2015). 

Segundo Andrade (2009) foi divulgado em 2008 pela AMA (American Marketing 

Association) um novo conceito sobre marketing. Segundo essa nova concepção, o marketing 

deve perseguir não só as vantagens para as organizações empresariais, mas os benefícios para 

a sociedade como um todo. O marketing deve somar valores aos bens objetos de consumo, 

estendendo esses valores à luta pela sustentabilidade.  

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), arquitetaram o conceito mais completo na 

doutrina sobre marketing, segundo o qual é “um processo social e gerencial pelo qual 
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indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, através da criação, oferta e troca de 

produtos de valor com outros. ” Os autores enfatizam ainda que “o verdadeiro marketing, 

porém, não é a arte de vender o que se produz, mas o que deve ser produzido”. Isso demonstra 

que venda não é o objetivo precípuo, mas na verdade, analisar o perfil do consumidor, 

figurando-se a venda como uma consequência nesse processo.  

Atente-se que o objetivo primordial é aferir o que o cliente necessita, considerando 

que ele não deseja um objetivo propriamente dito, mas sim, satisfazer uma necessidade, que 

se consubstancia em um produto ou serviço. O marketing deve transcender seus limites 

econômicos e se aliar às funções sociais e ambientais, de modo a incorporar esses conceitos 

em produtos, marcas e organizações. Assim pode cumprir uma função social, de modo a 

proporcionar uma satisfação entre as pessoas, com a troca saudável de funções. Diante disso, 

tem-se que o marketing integra um processo, atuando como ferramenta fundamental para 

satisfação do consumidor (SAMPAIO, 2015). 

 

4.1 Marketing pessoal 

 

O marketing pessoal, em verdade, pode ser definido como o enlace indissociável entre 

a vida pessoal e a profissional, pois é impossível separar o profissional da pessoal, ou seja, 

ambos os aspectos estão intrinsecamente ligados e isso se reflete na imagem que se tem frente 

à sociedade. O ponto central, quando se trata de marketing, é a imagem, pois ela fica 

vinculada ao bem que se quer vender. Essa imagem compreende a aparência, a articulação 

para se expressar, dicção, postura corporal e comportamental, e a forma de conduzir relações 

interpessoais (BENEZ et al., 2017).  

O marketing pessoal faz parte da composição do próprio marketing, pois visa provocar 

interesse, atrair a atenção e predileção de uma pessoa em relação a um bem, ou seja, um 

produto ou serviço. O objetivo principal do marketing pessoal é o sucesso, o que significa 

realçar-se perante os demais concorrentes, ao alcançar uma posição privilegiada (COSTA, 

2011).  

Las Casas (2009) define o marketing como sendo o campo de atuação que conecta 

todas as tarefas ligadas ao objetivo de satisfazer os desejos e necessidades dos consumidores, 

de modo a perseguir sempre as metas de uma empresa, em conformidade com o contexto de 

atuação e antevendo sempre o que essa atividade pode causar à sociedade (CORTEZ, 2004).  

Já Cortez (2004) aduz que o marketing pessoal atua como um emaranhado de ações 
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conjecturadas que servem de auxílio na obtenção de sucesso pessoal e profissional. Esse 

sucesso depende do objetivo a ser alcançado, que pode ser tanto ascender profissionalmente 

ou somente manter-se na posição atual.  

A ciência do marketing engloba um entrelaçado de competências, e o profissional se 

apresenta, também, como se fosse um produto, para introduzir valores ao mercado de trabalho 

na forma de serviços. É necessário, no entanto, saber reconhecer competências de acordo com 

cada indivíduo, considerando, para tanto, o contexto social em que ele está e o objetivo a ser 

alcançado naquele momento (CILETTE, 2010). 

Atentando-se a essas diversas competências e visando atender as múltiplas exigências 

que o mundo moderno requer, é que os profissionais necessitam se capacitar e utilizar-se de 

ferramentas para tornarem-se diferenciados perante os concorrentes. Para tanto, exige-se um 

esforço individual delineado, visando aperfeiçoar a forma de pensar, desenvolver habilidades 

natas, bem como competências, de sorte a gerar uma ligação íntima e exitosa com o sucesso 

pessoal e profissional (LANZARIN; ROSA, 2017).   

De fato, o marketing pessoal vem assumindo um espaço cada maior e de fundamental 

importância nos diversos segmentos do mercado, alcançando patamares variados, inclusive 

contribuindo para o crescimento pessoal dos profissionais que dele se utilizam (BENEZ et al., 

2017).  

O marketing pessoal, diferentemente do que é difundido, começa de dentro por fora e 

se perfaz através de atitudes, por meio de comportamento do profissional. Em virtude disso, 

para que se possa efetivar um marketing pessoal genuíno, é necessário ter assiduidade, 

esforço, destreza, autoconhecimento e constituir metas em nome do autodesenvolvimento 

(BENEZ et al., 2017).  

Existe equívocos no sentido de que marketing pessoal é sinônimo de autopromoção, o 

que denota um sentido pejorativo. A autopromoção se diferencia do marketing pessoal na 

medida em que é feita pela própria pessoa, de forma ostensiva e insolente. Já o marketing 

pessoal se destaca de forma positiva na medida em que a publicidade é feita por outras 

pessoas que se sentem favorecidas pelas atitudes, carisma e talentos de outrem (SAMPAIO, 

2015). 

O marketing pessoal também destoa da etiqueta empresarial, já que esta é relacionada 

à boa educação, boas maneiras, comportamento de excelência. Tem a ver com gosto 

aprimorado, refinamento, boa apresentação. A diferença mais incisiva, é que a etiqueta 
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empresarial atua como um composto de rituais, formalidades, que qualquer um pode estudar e 

aprender. O marketing pessoal, a seu turno, toca a essência da pessoa, o empirismo, seus 

talentos e aptidões (SAMPAIO, 2015).  

 

4.2 Estratégias de marketing pessoal 

 

Estratégia de marketing pode ser conceituada como o conjunto de atividades e 

escolhas, com o fim de criar e determinar uma vantagem competitiva escrupulosa. Esse fato 

se dá em razão da contínua interação do marketing com o meio externo, conectando-se com 

vários segmentos, em especial, com os consumidores, de modo a perseguir subsídios sólidos e 

responder aos reclames do mercado (TOALDO; LUCE, 2006). 

Desse modo, o marketing colabora com o efetivo desenvolvimento do mercado, que 

enseja também a incorporação de valores no mercado. É preciso ter ciência de que o 

consumidor decide adquirir um produto, quando compara o custo/benefício, ou seja, os 

benefícios da oferta, devem suplantar os custos do investimento. O preço figura como um 

fator decisivo no momento da compra, por isso, é fundamental que o profissional se ocupe em 

formular estratégias interessantes para atrair o consumidor (MINTZBERG; QUINN, 2001).  

Enfatize-se que existem duas dimensões da estratégia de marketing: a primeira é 

funcional, pois se relaciona com o cultivo da lealdade do cliente através da marca, da 

excelência dos serviços prestados e do fácil manejo dos canais de distribuições. A segunda é 

filosófica, pois versa sobre assuntos atinentes à performance organizacional a longo prazo. 

Essa se dá por meio da propagação de um comportamento organizacional dirigido para o 

mercado. Esse enfoque atribui ao marketing, a responsabilidade em formular estratégias 

voltadas para a seara estrutural, quanto para o âmbito estratégico, que tem por finalidade 

atingir o modo de pensar e operar dos consumidores. Com isso, ocorre a difusão da filosofia 

da empresa, de que as metas organizacionais só serão atingidas se houver correspondência 

com a satisfação dos clientes (MINTZBERG; QUINN, 2001).  

O processo da estratégia é considerado o meio de vantagem competitiva mais eficaz, 

principalmente em longo prazo, isso porque é mais difícil de alcançado pelos concorrentes 

que não possuem a mesma aptidão para montar um processo bem elaborado. Um processo de 

marketing bem formulado é aquele constituído por um conjunto amplo de atuações de planos 

e implementações, com respaldo a uma cultura organizacional, valores e aptidões individuais. 
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Considere-se também que há elementos que são peculiares a cada empresa, sendo 

praticamente inviável ao concorrente, descobrir quais são esses elementos, e como eles se 

interligam para conceber uma estratégia e já atestada. Além disso, ter uma visão ampla do 

processo estratégico é essencial, pois o que está em cheque não é somente o valor a ser 

negociado, mas também como as pessoas estão envolvidas, bem como as funções que elas 

exercem (BETHLEM, 1981).   

 

5 O PROCESSO GERENCIAL DE MARKETING  

 

5.1 Etapas do processo 

 

Segundo entendimento de Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), a administração de 

marketing compreende o estudo das funções do marketing conquanto ferramenta auxiliadora 

de trocas, que se fundam através de um conjunto de atividades específicas e especializadas. A 

administração de marketing traduz-se como um emaranhado de ações que visam analisar, 

determinar o preço, avaliar as promoções, classificar ideias, bens e serviços, visando criar 

negócios que vão satisfazer tanto com o consumidor quanto a empresa.  

A dimensão da gestão de marketing abrange dois aspectos, a saber: o primeiro aspecto 

versa sobre o procedimento administrativo em si. Existem quatro funções básicas no 

marketing, que abrangem o processo administrativo: planejamento, organização, direção 

(coordenação) e controle. Já o segundo aspecto, trata do processo administrativo de 

marketing, que considera atividades e funções particularizadas, em que pese muitas delas 

sejam conectadas com os demais campos que agregam a estrutura interna da organização 

(TOLEDO; CAMPOMAR; TOLEDO, 2006). 

O processo decisório do marketing, que é composto pelas suas respectivas tarefas e 

funções, deve necessariamente ser metódico, concatenado e controlado e em franca 

conformidade com os interesses da empresa, devendo associa-se aos demais ramos da 

empresa, para o fim de um objetivo comum: promover as diretrizes da empresa (SAMPAIO, 

2015).  

É possível, entretanto, que algumas empresas atuem com relação às suas atividades de 

marketing, com respaldo em uma filosofia de cunho administrativo, que limite o alcance e o 

número de variáveis aferidas pelo profissional a algumas ações de suporte a vendas. Outras 
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empresas, por outro lado, podem estender suas responsabilidades e atuar com um número 

maior de ferramentas e oscilações (MINTZBERG; QUINN, 2001).  

Com efeito, a empresa que mantiver uma filosofia de ação administrativa, se valerá da 

área de marketing exercendo um montante reduzido das atividades. Ao contrário disso, a 

empresa que fundar seu foco administrativo em uma filosofia volvida para o mercado, terá 

uma resposta mais ampla e bem-sucedida, difundindo a área de marketing em múltiplos 

aspectos da atividade empresarial. Nesse último caso, o marketing atua como área crucial para 

a empresa atingir seu desiderato, e crescer, obtendo rendimentos e destacando-se 

positivamente em termos de competitividade (MINTZBERG; QUINN, 2001).  

Nos quadros abaixo, Toledo (1994) apresenta de forma esquematizada e muito 

didática, o processo administrativo de marketing. Nessa síntese, o processo de gestão é 

discriminado tomando por foco dois fatores: atuações gerenciais específicas de marketing 

evidentes em dois grupos de tarefas. O primeiro agrupa os planos de análise de marcado e 

contexto e o segundo enquadra as ações relacionadas às variáveis controláveis de decisão de 

marketing.  

 

Quadro 1 Etapas do processo administrativo 

Planejamento 

Organização 

Direção 

Controle 

Fonte: TOLEDO (1994) 

 

Quadro 2: Fases do processo administrativo 

Tático-operacionais Estratégicas 

Análise (mercados atuais) 

 Delineamento de mercado 

 Motivação de compra 

 Operação de compra 

Análise (de oportunidades) 

 Ciclo de vida e do produto 

 Curva de experiência 

 Portfólio do produto 

 Atratividade de mercado 

 Posição competitiva 

 Segmentação (perfil) 
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Decisões Decisões 

 Produto 

 Preço 

 Comunicação 

 Distribuição 

 Transação 

 Pós-transação 

Escolha de segmentos 

 Posicionamento 

 Estratégica competitiva 

 Estratégia de crescimento  

Fonte: (TOLEDO, 1994) 

 

5.2 O papel do marketing no direcionamento estratégico da empresa 

 

A função primordial do marketing está na concepção de estratégias, haja vista que a 

gestão estratégica inclui a função de atender constantemente com um contexto de frequentes 

mudanças, no qual se preponderam duas entidades e forças: o mercado e a concorrência. Isso 

exige que as empresas, em um ambiente ostensivo, marcado pela demanda maior que a oferta, 

realce suas ações em uma diretriz norteada para o mercado (STEVENS et al., 2001).  

Pode-se vislumbrar a importância do marketing em empresas com foco precípuo no 

mercado, através da evidência de dois focos: mercado e concorrência. E o processo 

estratégico do marketing se enfatiza com a presença de três componentes (HOOLEY; 

PIERCY; NICOULAUD, 2011).  

O primeiro deles, que mais se constitui uma tarefa, é a de identificar as características, 

perfis, reclames e necessidades dos clientes. Fazendo-se isso, necessário se faz disseminar as 

informações eficazes a organização como um todo. O segundo papel do marketing é o 

identificar a dimensão do posicionamento competitivo, de sorte a adaptar os recursos, 

habilidades e metas da empresa, em conformidade com as múltiplas carências do consumidor. 

Essa tarefa significa perquirir que o mercado é heterogêneo, incumbindo à empresa 

reconhecer os seus diversos segmentos, analisar o alcance de atratividade comum a cada um 

deles e se a empresa possui condições para atender a demanda. Fazendo-se essa avaliação, 

será possível escolher qual estratégia a empresa adotará para cada seguimento, sempre 

buscando atender os seguintes alvos: ampliação e lucratividade. Ao tratar-se do terceiro papel 

desponta a seriedade de se adotar o marketing no processo competitivo, porque depois de se 

adotar a estratégia, é preciso direcionar os recursos da empresa para projetar, executar e 



 
 

 

268 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

entregar os valores, para a devida satisfação do cliente (HOOLEY; PIERCY; NICOULAUD, 

2011).  

 

5.3 O plano de marketing 

 

É ponto pacífico entre os gerenciadores de marketing que planejar representa ponto 

crucial e indissolúvel da arte de gerir empresas. E o plano de marketing representa um ponto 

imprescindível nesse processo. O plano de marketing pode ter variadas nomenclaturas, tais 

como: plano de negócio, plano de marketing e plano de operacional. A doutrina aponta que o 

plano de marketing pode ter um prazo de um ano, todavia, em alguns casos, esse prazo pode 

exceder. Essa variação também compreende a extensão do plano, podendo abranger um 

número encurtado de páginas ou pode alcançar, inclusive, mais de 50 páginas (TOLEDO; 

CAMPOMAR; TOLEDO, 2006).  

Segundo Khauaja e Campomar (2006), o plano de marketing é um memorando que 

regula os objetivos da empresa, e se relaciona ao próximo período de atividades, disciplinando 

as diretrizes de ação, necessárias ao alcance desse objetivo.  

Pode-se traduzir o plano de marketing como sendo uma comunicação metódica, 

formal, solene, com as seguintes intenções: expor a situação da empresa, abrangendo histórico 

e metas; detalhar as circunstâncias benéficas e prejudiciais, de acordo com o contexto externo 

e analisar as capacidades e os pontos fracos das empresas, para o fim de avaliar como ela é 

capaz de lidar com situação de risco e oportunidade; pontuar objetivos peculiares; montar 

novas estratégias de ação; sugeris os atuantes nessa execução de programas e de ações; 

determinar prazos para a execução dos planos e estratégias. Atente-se que ao descrever o 

plano, necessário se faz o uso de linguagem clara, concisa, objetiva e com transparência 

(KHAUAJA; CAMPOMAR, 2006). 

As atividades intrínsecas a um plano de marketing compreendem: analisar detidamente 

um contexto, propor um objetivo, construir estratégias, perquirir qual programa de ação é 

mais adequado à situação e arquitetar simulações financeiras (orçamentos e previsões de 

perdas e lucros) (CHURCHILL JUNIOR; PETER, 2013).  

Deve-se conter no plano de marketing, a função de identificar as estruturas funcionais 

e os administradores responsáveis pela consumação das suas atividades. É preciso que se 

reconheça a grandeza das funções dos gestores, pois eles atuam como agentes que 
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simplificam o processo de efetivação das políticas estudadas (H; BANGS JUNIOR, 1999).  

Um bom gestor deve seguir um perfil e dentro dele se destacam: inteligência 

interpessoal, ou seja, capacidade para entender e se colocar no lugar do outro; ser um bom 

negociador; ser capaz de julgar e ter cunho decisório ante situações imprevistas; atenção 

voltada ao juízo crítico das funções de marketing e talento em criar uma gama maleável de 

relacionamentos internos (KHAUAJA; CAMPOMAR, 2006). 

O desenvolvimento de um plano de marketing deve abranger desta feita, a interligação 

entre as áreas estruturais de uma organização, pois o sucesso desse processo depende também 

de áreas funcionais adequadas, a citar como exemplos: atualização de documentos; colheita de 

informações atuais; exame de dados; elaboração de metas e estratégias eficazes; construção de 

planilhas financeiras; discussão sobre o teor do documento final; equação dos planos e 

resultados alcançados; auditoria (KHAUAJA; CAMPOMAR, 2006). 

 

6 MARKETING VERSUS COMPORTAMENTO INDIVIDUAL 

6.1 Mix de marketing voltado ao marketing pessoal 

 

Denomina-se mix de marketing, o conjunto de instrumentos que as empresas de valem 

para atingir seus objetivos de marketing em um público definido. Esses instrumentos são 

comumente conhecidos como os 4 P’s: Produto, Preço, Praça e Promoção (WENZEL, 2006).  

Ao versar sobre marketing pessoal, tem-se o indivíduo como produto, ostentando a 

posição de maior privilégio. Isso porque sem ele, os demais elementos não conseguiriam se 

harmonizar, considerando suas características e qualidades, de modo a proporcionar maiores 

chances para altas ofertas, distribuição e valoração. Desta forma, ao se comparar o produto e 

as competências do ser humano, pode-se elencar, de acordo com o magistério de Kotler 

(2012): 

Produto: é aquilo que a organização oferece ao mercado, de modo a atender uma 

carência ou um desejo. Os detalhes do produto são explicitados através de sua marca, 

qualidade, formato, etc. A pessoa, a seu turno, deve demostrar o que tem que de mais atraente 

e distinto no mercado. Ela deve ser portar de forma que gere admiração ao cliente, através de 

um bom comportamento, visual condizente com a situação, bons modos, simpatia e carisma 

(KOTLER, 2012; RITOSSA, 2009). 

Preço: trata-se do valor mensurado pela empresa em relação ao valor a ser apresentado 
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sobre o bem de consumo à sociedade. O preço é tarefa delicada, pois deve manter um 

equilíbrio com a satisfação do cliente. Para o profissional, o preço implica em como ele é 

percebido no mercado, ou seja, como é a avaliação de sua conduta, talento, educação e 

conquistas. Há que se considerar, outrossim, a sua remuneração, a competência e as encargos 

exigidos pela função (KOTLER, 2012; SAWICKI; STORTI, 2016). 

Praça: relacionam-se as ações tomadas para colocar um produto no mercado. Trata-se 

de um conjunto coordenado e independente produzido pelas empresas com o fim de 

disponibilizar um bem de consumo à sociedade. Com relação ao profissional, esse requisito 

está intimamente ligado ao seu ambiente de trabalho, por onde ele trafega, sendo preciso o seu 

conhecimento e envolvimento em todos, perseguindo constantemente a sabedoria e o 

crescimento (KOTLER, 2012).  

Promoção: trata-se de um conjunto de tarefas desenvolvidas por uma organização, que 

estão conectadas a publicidade e propagação de bens de consumo, sejam eles: serviços ou 

produtos. Quanto à pessoa, trata da forma como ela faz a divulgação junto ao público que 

pretende atingir. E essa disseminação se faz através da divulgação, da postura, das suas 

atitudes, ou melhor: da forma como ela se expõe e revela o seu conteúdo, suas aptidões. Aqui 

o profissional necessita ser destacado com todo seu talento e distinção. Isso se faz através do 

relacionamento interpessoal e acionado sua rede de contatos (KOTLER, 2012; SAWICKI; 

STORTI, 2016).  

Deste modo, ao tratar-se de todas essas definições, é preciso reconhecer que o 

indivíduo atingiu um patamar de elevada importância para a organização, o de capital 

intelectual, concluindo-se que existe um cuidado especial no momento de selecionar e 

escolher aqueles que vão fazer parte do grupo da empresa, e que demonstram, ainda, o efetivo 

interesse em capacitar-se e aprimorar-se para competir no mercado de trabalho (CHURCHILL 

JUNIOR; PETER, 2013).  

As organizações almejam mais que o conhecimento puro, elas apreciam outros fatores 

que se somam ao interesse, como: interesse, personalidade, vontade de trabalhar e aprender. 

As empresas buscam o profissional que vista a camisa da empresa e trabalhe na solução de 

problemas do consumidor. Atualmente, o próprio profissional reconhece os elementos básicos 

que integram um perfil de sucesso, e dentre eles, está o amplo conhecimento de si mesmo 

(WENZEL, 2006). 

Com efeito, o sucesso não se trata apenas de jornada, mas de uma sequência de 
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trabalho. E está necessariamente ligado a uma decisão. É necessário ter atitude, 

autoconhecimento, perceber o mundo externo, saber passar o conhecimento, assim como 

saber ouvir. Estar atento aos novos desafios é mais importante que focar-se somente nas 

alterações de mercado. Apresentar-se como um profissional distinto, ostentar uma imagem 

competitiva e segura, e valendo-se de todos os potenciais, traz o inevitavelmente o resultado 

de sucesso (RITOSSA, 2009). 

 

6.2 A necessidade do networking 

 

O termo networking tem origem no inglês, “net”, que é traduzido como rede e a 

palavra “working” significa trabalhando. Desta forma, o networking significa expandir a rede 

de contatos, de modo que dados e conhecimentos se disseminem de forma benéfica. O 

princípio básico do networking pauta-se em ampliar a rede de contato, para aumentar de 

forma diretamente proporcional às oportunidades (MAGALHÃES, 2015). 

Por meio da construção do marketing pessoal, permite-se ao profissional obter laços 

de solidariedade entre todos que permeiam o contexto, de modo a originar condições que 

satisfaçam interesses diversos e noções plenas de interdependências nas relações pessoais. É 

por meio dessa rede de relacionamentos que o profissional conhece outras pessoas, se torna 

conhecido e compartilha informações. O profissional deve se revelar transparente e de fácil 

acesso. O networking genuíno é uma via de mão dupla, onde todos os envolvidos se 

socorrem. É nele que o profissional se depara com as melhores circunstancias e tem a 

oportunidade de resolver os obstáculos e coloca-se à disposição para ajudar os outros 

(PERSONA, 2005).  

Na sociedade moderna é preciso reconhecer a importância do networking, 

considerando que a sociedade almeja novas formas de interação. O networking se revela 

expressivo quando o profissional demonstra ter um capital intelectual preparado, pois assim 

os resultados são positivos, ao transmitir que a organização possui um profissional capacitado 

e uma rede de contatos fiel e idônea. No tocante ao capital intelectual, as organizações 

demonstram uma necessidade de estruturar uma base econômica fortalecida, em que os 

valores intangíveis são imprescindíveis, considerando a ascensão das organizações virtuais 

(MINARELLI, 2002).  

É fato que o valor dos ativos intangível vem se destacando no contexto empresarial, 
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haja vista que existe a franca carência de informações, maleabilidade e polivalência, o que 

reflete em como as empresas vão escolher os profissionais, pois o foco é em pessoas que 

detenham uma gama de talentos e experiências interessantes. O fito é potencializar o 

desenvolvimento das atividades (MAGALHÃES, 2015).  

De acordo com a lição de Chiavenato (2014), o capital intelectual é formando por três 

capitais, a saber: o interno, o externo e o humano. O capital intelectual institui condições para 

melhorar os valores, pois melhora a aptidão para aprimorar melhor o valor humano, 

reorganizando a criatividade e outros valores. O conhecimento para empresa se define como 

um instrumento de vantagem competitiva para o mercado, tendo em vista que para manter-se 

em equilíbrio é preciso aliar o conhecimento humano, aprimorar a prestação do serviço, o 

manuseio de máquinas, etc. 

 

6.3. Trabalhando o marketing pessoal 

 

O marketing se tornou uma ferramenta importante e bastante utilizada nas empresas 

principalmente nos últimos anos. Isso se deve em grande parte às crescentes modificações no 

mercado. Ciente dessas mudanças, os profissionais procuram se capacitar e se preparar, com o 

fim de suprir as constantes exigências do meio mercadológico, mediante uma construção de 

rede de contatos e relacionamentos pertinentes. Para se devolver o marketing pessoal, 

contudo, o profissional deve trabalhar elementos essenciais, quais sejam: posicionamento 

emocional; comunicação interpessoal; rede de relacionamento; posicionamento da imagem e 

ações de apoio. Desta forma, explica-se a seguir como são esses elementos (WENZEL, 2006). 

O posicionamento emocional pode ser conceituado como a forma como as pessoas se 

recordarão do profissional. Isso em razão do tratamento destinado a elas, ou seja, se o 

profissional se comporta de forma positiva ou negativa. Diante disso, é imprescindível 

demostrar atenção, empatia, ser gentil, sincero e discrição, de modo a transparecer o máximo 

de interesse pelo próximo (RIZZO, 2011). 

Já a comunicação interpessoal trata-se de como o profissional se expressa, seja de 

forma oral ou por escrito. É através dessa comunicação que o profissional explana o seu 

melhor. Mediante a utilização do português apropriado e sem erros e também através de 

diálogos salutares e motivadores (FRANÇA, 2014).  

Por sua vez, a rede de relacionamentos é a gama de contatos que o profissional possui, 
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podendo se dar tanto de forma vertical (com seus pares em plano de igualdade), quanto 

vertical (com seus pares que estão em patamar superior). O profissional deve ter relacionar-se 

com uma teia de contatos alargada, de modo que seja lembrado de forma prosaica, mantendo-

se sempre seus contatos atualizados e tratando todos com a devida lisura que se espera 

(WENZEL, 2006).  

Quando se trata de posicionamento de imagem, refere-se à adequação visual que o 

profissional transmite em seu âmbito social. Fala-se, portanto, do cuidado com a aparência, 

mediante o manejo de trajes adequados, condizentes com a ocasião. Trata-se, também, do 

cuidado com o corpo, como o corte de cabelo, higiene e saúde, de modo a compor um 

conjunto harmônico e atrativo (WENZEL, 2006).  

As ações de apoio referem-se a toda ajuda e motivação com os colegas, propiciando 

uma harmonia de elementos. Essas ações devem se pautar em ações francas e claras, 

enfatizando o que há de melhor no indivíduo (FRANÇA, 2014).  

Conforme o entendimento de Rizzo (2011), o cerne do marketing pessoal é evidenciar 

o indivíduo, como produto-pessoa, de sorte a torná-lo mais competitivo, e também, a 

possibilitar de forma estratégica, que ele navegue em seguimentos variados, transparecendo 

que possui as seguintes qualidades: conhecimento, método, espírito inovador, pro atividade e 

interação com os demais, de forma elegante e persuasiva. Para que esse desenvolvimento seja 

bem-sucedido, é necessária a constante busca por crescimento, autoconhecimento, com o fim 

de perceber a melhor forma de harmonizar com o contexto. Assim como o produto sofre 

alterações para incessantemente atender às múltiplas exigências do mercado, o profissional 

também passa por modificações. Essas modificações devem ser positivas, de modo a agregar 

valor à sua imagem, e consequentemente tornar o profissional mais competitivo e reconhecido 

pelos clientes e pelos concorrentes. Essa é a trajetória do sucesso, daqueles que são 

considerados diferentes e reconhecidamente valiosos. 

 

 

7 METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo sobre o marketing pessoal, apresentando formas de como 

utilizar essa ferramenta para o crescimento profissional, que se desdobrou numa pesquisa do 

tipo bibliográfica.  
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Conforme lição de Andrade e Lintz (2007), a revisão de literatura é a forma mais usual 

de abordagem metodológica utilizadas em trabalhos acadêmicos. A pesquisa bibliográfica 

busca discorrer e promover a discussão de temas ou problemáticas com amparo em 

referências teóricas publicadas em livros, revistas, periódicos etc. 

No presente artigo foram utilizados como fonte de pesquisa, artigos científicos, bem 

como livros sobre marketing pessoal, marketing gerencial, todos cientificamente apoiados. 

Desta feita, constata-se que a revisão de literatura não se trata de mera repetição do que já foi 

doutrinado sobre determinado assunto, mas promove o exame mais acurado, sob nova 

abordagem, nova perspectiva, o que, por conseguinte, traz novas conclusões (LAKATOS; 

MARCONI, 2016).  

O método de abordagem adotado para desenvolver a pesquisa foi o dedutivo, por se 

tratar de um método mais adequando e, por conseguinte, harmônico aos parâmetros 

metodológicos delineados nos objetivos. O método indutivo surge a partir das teorias e leis 

avaliadas como gerais e universais e que busca ilustrar sobre acontecimentos particulares. A 

finalidade desse método é demonstrar o que as premissas de pesquisa são, e se elas se 

demonstram fidedignas, as conclusões também serão (MINAYO, 2002). 

Utilizou-se também como métodos de procedimentos: o exploratório, analítico e 

descritivo, visando explicar os termos gerais da pesquisa. Esses métodos constituem etapas 

mais concretas da investigação, com finalidade mais restrita em termos de explicação geral 

dos fenômenos menos abstratos (LAKATOS; MARCONI, 2016). 

Ilustre-se, o método exploratório, que tem por finalidade alcançar informações sobre o 

assunto do estudo, sendo considerando, dessa forma, a gênese da pesquisa, em razão do 

pesquisador ter conhecimento escasso sobre a pesquisa. No tocante à pesquisa exploratória, 

tem-se que ela procura apenas levantar informações um determinado objeto, delimitando 

assim um campo de trabalho e mapeando as condições de manifestação do objeto (MINAYO, 

2002). 

Quando se trata de método analítico, tem-se como finalidade analisar os dados 

coletados na pesquisa. Em relação ao método descritivo, a sua finalidade é justamente o de 

descreve e estuda as características, sem manipular ou modificar o resultado da mesma 

(MINAYO, 2002). 

 

CONCLUSÃO 
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No decorrer do presente artigo constatou-se que o marketing pessoal se tornou uma 

ferramenta imprescindível para as organizações, contribuindo sobremaneira para o 

desenvolvimento do indivíduo, quanto em nível profissional quanto pessoal.  

Ao utilizar-se de ferramentas e técnicas de marketing, o profissional se desenvolve, 

alcança sucesso profissional, ascende a organização e destaca-se no mercado por seus 

atributos e vantagens competitivas, destacando-se perante os demais, criando uma barreira 

praticamente instransponível perante os concorrentes.   

Do mesmo modo que as organizações se preocupam em se destacar no mercado 

através do marketing, é de suma importância que o profissional se preocupe em se evidenciar 

através do marketing pessoal. Isso se dá através do autoconhecimento e pelo reconhecimento 

pela clientela, tornando-se um espelho de desempenho do profissional. 

Contudo, para que o marketing pessoal venha exercer seu papel, é preciso que o 

indivíduo tenha ciência de sua rede de contatos, o que realça a necessidade de networking, a 

realização de um plano de marketing e a utilização de ferramentas eficazes para alcançar esse 

fim.  

Não é suficiente a mera distinção de trabalho e marketing pessoal. É necessário 

comprometimento, disposição para enfrentar desafios e buscar atualizar-se com as 

transformações do mercado. Mais que estar prudente quanto aos constantes reclames do 

mercado, é necessário saber usar a imagem, unindo competência, talento e inteligência 

emocional, para se posicionar de forma competitiva e escrupulosa no mercado de trabalho. 
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Resumo: Gestão de pessoas é uma atividade que predomina desde o início da humanidade, 

vindo até a revolução industrial, onde passou pela primeira fase. Diante desse fato, ela foi 

evoluindo graças aos estudos feitos na era da escola clássica de administração. No que tange a 

gestão de pessoas observou-se que a organização continha um déficit em relação a aplicação 

dos métodos e teorias dos recursos humanos (RH). Com está pesquisa procurou-se constatar a 

existência da gestão de pessoas, bem como analisar se gestor entendia a importância do 

processo de gestão na organização, averiguar o clima organizacional e a comunicação na 

empresa investigada. A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo por meio de 

questionários e entrevistas. Por fim, os resultados apontam que o gestor possui domínio sobre 

a atuação dos colaboradores no ambiente empresarial, uma vez que não tendo conhecimento 

das teorias da administração, o mesmo alcançou o êxito almejado nas estratégias. 

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Motivação. Clima organizacional. Comunicação. 

 

 

Abstract: People management is an activity that prevails since the beginning of mankind, 

coming up to the ind ustrial revolution, where he spent for the first phase. Given this fact, it 

was evolving thanks to studies done in the era of classical school of management. With 

respect to personnel management noted that the Organization contained a deficit in respect of 

the application of the methods and theories of human resources (HR). With's research sought 

to observe the existence of people management, as well as analyze if Manager understood the 

importance of case management in the Organization, the organizational environment and the 

communication with the company investigated. The methodology used was qualitative 

character through questionnaires and interviews. Finally, the results indicate that the Manager 

has dominion over the actions of the employees in the business environment, since not having 

knowledge of theories of administration, even reached the desired success strategies. 

 

Keywords: People Management. Motivation. Organizational Climate.  Communication. 
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Esse estudo tem como tema a Gestão de Pessoas em uma pequena empresa do ramo de 

supermercado situado no distrito de Cana Brava no ano de 2014 a 2017, e sua importância 

para a mesma.  

O universo de pesquisa é um supermercado, situado no distrito de Canabrava, sendo 

que pertence ao maior município em extensão territorial de Minas Gerais, a saber, João 

Pinheiro. O município que tem uma população de 48.472 habitantes, com a área territorial de 

10.727,471 km², e densidade demográfica 4,22 (hab./km²), na qual faz área de limitação com 

outros municípios tais como: Lagoa Grande, Presidente Olegário, Brasilândia de Minas, 

Bonfinópolis de Minas, Santa Fé de Minas, São Gonçalo do Abaeté. (IBGE 2016). A 

principal atividade do município é a agropecuária. 

A pesquisa foi realizada com base nos anos de 2014 a 2017. A escolha desse período 

justifica-se pelo fato de que foi a partir do ano inicial anteriormente citado que o gestor 

passou a trabalhar melhor na organização e identificar uma mudança na forma da gestão de 

pessoas, onde o mesmo deixou de executar apenas trabalhos burocráticos e passou a se 

preocupar com a comunicação e o clima organizacional. 

A pesquisadora observou a ausência do setor de RH no supermercado, orientou o 

gestor, onde despertou um interesse do mesmo em saber aplicar conceitos de gestão de 

pessoas, pois a maioria dos gestores é induzida pelos custos das suas empresas e deixando 

assim de investir nesse departamento de grande importância para todas as organizações. 

A pesquisa foi de grande relevância para a sociedade em que a pesquisadora está 

inserida, pois após a conclusão da mesma tanto o gestor da empresa pesquisada e todos os 

demais que tiverem interesse em saber sobre o tema Gestão de Pessoas em Pequenas 

Empresas poderão se informar e talvez inserir o setor em suas organizações, na qual as 

mesmas terão benefícios, melhorando assim sua forma de trabalhar. 

 

A pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e critico 

que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer 

campo do conhecimento. A pesquisa, portanto, é um procedimento formal, 

com métodos de pensamento reflexivo, que requer um tratamento cientifico 

e se constitui no caminho para conhecera realidade ou para descobrir 

verdades parciais. (ANDER-EGG. Apud. LAKATOS & MARCONI, 2005, 

p.157). 

 

A pesquisa foi de suma importância no parâmetro acadêmico, pois através dela 

podemos descobrir coisas novas, tais como aplicar as teorias na prática, novas formas de 
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investigação, onde se passa a utilizar de diferentes tipos de pesquisa, estimulando o uso de 

artigos e dentre outras fontes bibliográficas. 

A pesquisa teve como finalidade responder às seguintes indagações ao longo do 

estudo: Existe gestão de pessoas na empresa pesquisada? O gestor da empresa estudada 

entende a importância da gestão de pessoas? Como tem sido feito o processo de gestão no 

supermercado? Como é o processo de comunicação nesta empresa? O clima organizacional 

no ambiente interno é favorável?  

A ideia principal para a pesquisa foi verificar e constatar a existência da gestão de 

pessoas na organização. Nesse sentido, analisar se o gestor possuía o entendimento 

concernente à importância da gestão de pessoas na empresa, analisando como era feito o 

processo de gestão de pessoas naquela organização. Ou seja, investigando como foi à 

comunicação do gestor e colaboradores dentro do supermercado. Averiguando que o clima 

organizacional na empresa investigada era favorável. 

A princípio foram levadas as hipóteses de que a gestão de pessoas não era exercida por 

um administrador formado na área específica e sim por leigos que tinham conhecimento 

bastante desestruturado. A gestão, com propriedade, de pessoas não era claramente explícita 

pelo fato de ser uma organização de pequeno porte. O modelo de gestão que estava sendo 

executado não era o melhor modelo, pois não havia um processo de recrutamento e seleção, 

programas de incentivo à motivação e qualidade de vida do trabalhador, nem pesquisa de 

clima organizacional.  

O gestor entendia que a implantação de um processo estruturado, culminaria em gastos 

tendo assim um alto custo para montar um departamento especifico de pessoas. Porém, o 

gestor após uma explicação da pesquisadora sobre o assunto em questão, percebeu a 

importância desse departamento quando passou por uma pequena experiência desse projeto 

executado na organização. 

Ainda na implantação desse processo tem-se a existência de um aspecto demasiado 

relevante – a saber, a comunicação – que propicia adequadamente o fluxo das tarefas 

executadas no recinto da organização. Nessa perspectiva, a comunicação realizada de forma 

positiva, onde o gestor percebia através da observação dos seus funcionários e os tratava da 

melhor maneira possível, sempre respeitando os interesses de cada um. Os colaboradores, por 

sua vez, também enxergavam o líder com respeito e as ordens que eram transmitidas, eram 

executadas sem nenhum transtorno. 
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Nesse sentido, segundo Kunsch,  

 

A comunicação e os componentes que a integram – informação, interação e 

contexto – já são, há pelo menos duas décadas, fator decisivo para o sucesso 

organizacional. A variável comunicação é cada vez mais determinante para a 

viabilização de aspectos fundamentais à sobrevivência e ao avanço, como 

vendas, coesão interna, engajamento, gestão, visão, reputação e imagem. 

(KUNSCH, 2009, p.337). 

 

Consequentemente, tendo solucionado o aspecto da comunicação e também da questão 

burocrática, o clima organizacional tornou-se favorável, pois percebeu-se que se tratava de 

um ambiente de amizade, tanto do gestor com os colaboradores e vice-versa, assim como 

também entre os próprios colaboradores. 

A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo do tipo exploratória, que pode ser 

definida como: 

 

Exploratórios – são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a 

formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: 

desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um 

ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais 

precisa ou modificar e clarificar conceitos. (LAKATOS; MARCONI, 2005, 

p.190) 

 

Uma pesquisa de campo foi realizada utilizando questionários e entrevistas como 

instrumentos de coleta de dados. O questionário aplicado continha nove questões, no qual 

quatro eram sobre o perfil social e as demais relacionadas à comunicação, clima e formas de 

administração. Atualmente a organização conta com um quadro de pessoal com oito 

funcionários, sendo duas pessoas do sexo feminino e seis do sexo masculino.  

A aplicação do questionário possibilitou à pesquisadora sondar o ambiente de trabalho, 

onde a mesma extraiu o máximo de informações para assegurar que o processo alcançasse o 

seu objetivo. O método foi semelhante a uma votação eleitoral (padrão antigo), na qual uma 

urna instalada em um local estratégico, sendo que o questionário foi entregue a cada um deles, 

para que os colaboradores depositassem depois de respondido. 

Após a aplicação do questionário de sondagem realizou-se uma entrevista 

semiestruturada com o gestor do supermercado e a opção por esse método de coleta originou-

se da obtenção de uma análise holística para o administrador.  
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I – REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 - Histórico e surgimento da Gestão de Pessoas 

 
De acordo com o dicionário de Administração, a palavra gestão pode ser 

compreendida como “conjunto de esforços que tem por objetivo: planejar; organizar; dirigir; 

ou liderar; coordenar e controlar as atividades de um grupo de indivíduos que se associam 

para atingir um resultado comum” (LACOMBE, 2004). Ou seja, um gestor primeiramente 

tem que ser administrador. 

 

[...] Recursos Humanos não é nenhuma novidade. É um campo de atividade 

tão antigo quanto o ser humano. Quando os nossos avós pré-históricos 

saíram, em grupo, para colher frutas, caçar ou pescar, tanto os seus líderes 

como os membros do grupo estavam praticando, continuamente, ações de 

Recursos Humanos. (TOLEDO, 2003, p. 10). 

 

Os Recursos Humanos é uma atividade antiga, que vem predominando desde os 

primórdios da humanidade e teve seu surgimento com atividades administrativas relacionadas 

com a política, ações militares e nas organizações religiosas. Essa predominância se estendeu 

até o século XVIII, onde o trabalho de grupo era hierarquizado, e com o aumento dos 

processos burocráticos, no que tange ao registro como meio de organização de banco de dados 

e não como empecilho organizacional. Deixando características, e informações que ainda são 

utilizadas até hoje. 

 

Assim sendo, esteve sempre presente, como atividade auxiliar da 

organização e direção de trabalho grupal, desde os estágios rudimentares da 

coleta de frutas, da caça e pesca, da agricultura e criação de animais. 

(TOLEDO, 2003, p. 13). 

 

No decorrer do tempo, a evolução da Gestão de Pessoas se desenvolveu 

simultaneamente à própria administração, na qual as fases da Gestão de pessoas foram se 

modificando ao longo do tempo. “A função de Recursos Humanos é inerente à própria ação 

de Administração e executada, como maior ou menor intensidade, por todas que dela 

participam”. (TOLEDO, 2003, p. 32-33). 

Com início da Revolução Industrial, a Gestão de Pessoas era conhecida como 

Departamento Pessoal, sendo esta a primeira fase desse período da revolução, onde a singular 

função era recrutamento, seleção, pagamento, ou seja, tal setor era encarregado de processar o 
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aspecto relacionado à burocracia. Segundo Tose, citado por Marras (2016), a fase contábil, 

pioneira da “gestão de pessoal”, também chamada de “pré-histórica” por alguns autores, 

caracterizava-se pela preocupação existente com os custos da organização. 

Foi a partir da Revolução Industrial, com o surgimento do capitalismo industrial, que 

os Recursos Humanos passaram a ter um lugar nas organizações, e também nas relações de 

empregados X empregadores. Com a revolução surgiu muitas máquinas e equipamentos, 

intensificando a produção, o comércio, as riquezas. Mas os recursos humanos passaram a ser 

conhecidos, de fato, foi a partir do século XX. 

 

A Revolução Industrial começou na Inglaterra, por volta de 1780, com o 

aprimoramento da máquina a vapor por James Watt e sua subsequente 

aplicação, primeiro na indústria têxtil e depois em embarcações e 

locomotivas. (MAXIMIANO, 2014, p. 109). 

 

No final do século XIX e início do século XX, com um grande crescimento das 

empresas e indústrias, e outras organizações, impulsionou-se o desenvolvimento de novos 

conceitos, ideias e métodos de administração. Isso surgiu com a escola clássica de 

Administração, nos Estados Unidos, onde seus principais autores são Taylor, Fayol, Weber, 

Ford. Foi também um momento de grandes modificações tecnológicas, econômicas, sociais e 

surgimento de novos produtos. 

Segundo Taylor, mencionado por LACOMBE (2005) a primeira escola clássica de 

Administração Científica tem como ênfase a divisão do trabalho em tarefas elementares e 

praticamente indivisíveis e a especialização das pessoas na execução dessas tarefas, visando a 

obter ganhos de produtividade. 

O responsável pelas principais mudanças na administração foi o engenheiro norte-

americano Frederick Winslow Taylor, que alavancou a administração científica que visavam à 

eficiência da produção, onde pretendia evitar o desperdício e melhorar a relação de patrão e 

empregados. No ano de 1903, ele divulgou um estudo em que propunha uma filosofia de 

administração que era dividida em quatro princípios. 

 

1) O objetivo da boa administração era pagar salários altos e ter baixos 

custos de produção. 2) Com esse objetivo a administração deveria aplicar 

métodos de pesquisa para determinar a melhor maneira de executar tarefas. 

3) os empregados deveriam ser cientificamente selecionados e treinados, de 

maneira que as pessoas e as tarefas fossem compatíveis. 4) deveria haver 

uma atmosfera de íntima e cordial cooperação entre a administração e os 

trabalhadores, para garantir um ambiente psicológico favorável à aplicação 
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desses princípios. (MAXIMIANO, 2012, p. 35). 

 

Os princípios que Taylor criou objetivavam um novo conceito de administração, 

fazendo com que os trabalhadores tivessem sincronia e eficiência na função incumbida, 

almejando assim, um ambiente que proporcionasse desenvolvimento produtivo na execução 

das tarefas. Mas para que os princípios anteriores tivessem êxito, seria necessário que o 

ambiente não houvesse nenhuma alteração ou comportamento destemperado, tanto do patrão 

quanto dos trabalhadores. 

Ele fazia seus estudos de tempos e movimentos, utilizando a cronometragem dos 

movimentos dos trabalhadores, e a forma de pagamentos em cima da produção de cada um. 

Uma das ideias fundamentais da administração científica é a produtividade que resulta em 

eficiência, onde nem o esforço físico, nem excesso de trabalho geram resultados e sim 

trabalhar de forma inteligente. Com seus estudos foram definidos a descrição de cargos, 

organização e métodos, engenharia de eficiência e racionalização do trabalho, sendo essas 

algumas das ideias organizadas por Taylor. 

 

Fayol completa sua teoria com a proposição de 14 princípios que devem ser 

seguidos para que a administração seja eficaz. Fayol cuidou da 

administração da empresa de cima para baixo, a partir do nível do executivo, 

ao contrário de Taylor, que se preocupou predominantemente com as 

atividades operacionais. Taylor cuidou da administração do trabalho; Fayol 

cuidou do trabalho da administração. Algumas das ideias de Fayol estão 

ligadas a uma noção de empresa hierárquica, em que o dirigente é a principal 

fonte de energia para as operações. Mesmo que essa noção viesse a ser 

aprimorada mais tarde, com a prática dos grupos inteligentes e autogeridos, 

as ideias fundamentais continuam válidas em qualquer espécie de 

organização ou sistema de administração. (MAXIMIANO, 2012, p. 39). 

 

Assim como Taylor, o também engenheiro francês Henri Fayol, teve uma grande 

contribuição de desenvolvimento da administração moderna. Segundo ele, a administração 

encaixa em todos os segmentos humanos, desde a família, negócios e governo. Ele defendia 

quatorze princípios para uma administração eficaz que tendia olhar a empresa de cima para 

baixo cuidando do executivo, diferente de Taylor que apontava somente à administração do 

trabalho. À medida em que os anos foram sobrevindo as empresas passaram a ser vistas como 

sistemas sociais, onde estes são formados por pessoas e seus respectivos comportamentos. A 

principal preocupação dos sistemas sociais era com o enfoque comportamental na 

administração. 
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Ao contrário de Taylor e Ford, o cientista alemão Max Weber (1864-1920) 

não fez recomendações para a administração das organizações. Weber foi 

um explicador das organizações modernas. Suas ideias, hoje, são usadas 

como base para o entendimento da natureza das organizações e das 

diferenças entre elas. (MAXIMIANO, 2012, p. 39). 

 

Em divergência às teorias de Taylor, Max Weber obteve uma postura que não 

interferia no modo administrativo e o seu método era referente ao modo de funcionamento, 

entendimento e as diferenças entre as organizações. 

 

As organizações formais modernas (como as empresas) baseiam-se em leis 

racionais. Qualquer sociedade, organização ou grupo que se baseie em leis 

racionais é uma burocracia. As organizações formais, ou burocráticas, 

apresentam três características principais, que as distinguem dos grupos 

informais ou primários, como as famílias e grupos de amigos: formalidade, 

impessoalidade e profissionalismo. (MAXIMIANO, 2012, p. 39). 

 

Weber entendia que organizações formais eram baseadas nas leis, nas quais as pessoas 

acreditavam serem racionais e também que estas eram uma burocracia. Esta seria uma 

organização eficiente por excelência, que precisaria ter um processo rigoroso de detalhes de 

como as coisas deveriam proceder. Estas organizações possuem três características principais, 

na qual essas se divergem das informais, a saber: formalidade, impessoalidade e 

profissionalismo. 

As ideias da escola das relações humanas só ficaram conhecidas a partir da década de 

1930. Também foi a partir dessa década que os departamentos pessoais passaram a ter 

presença definitiva como órgão da administração, e teve fortes influências com a criação da 

Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Segundo Tose, mencionado por Marras (2016), a 

segunda era titulada como Fase Legal, registrou o aparecimento da função de chefe de 

pessoal, profissional cuja preocupação estava centrada no acompanhamento e na manutenção 

das recém-nascidas leis trabalhistas da era getulista. De acordo com Marras (2016) essa fase 

focalizou em responsáveis que detinham domínio das leis do trabalho para administrar o 

grupo de trabalhadores. 

A terceira fase, o administrador de pessoal passou a ter novas características 

divergindo dos perfis das fases anteriores. A preocupação não mais era com os aspectos 

contábeis ou legais, e sim, com a motivação dos trabalhadores. Com essa mudança, nessa fase 

passou a ter notoriedade fatores administrativos, aplicação de programas de treinamento, 
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recrutamento, seleção e benefícios dentre outras transformações. A partir de então, os 

trabalhadores passaram a serem incentivados para que os mesmos tivessem eficiência no 

ambiente de trabalho. 

 

Motivação para o trabalho é um estado psicológico de disposição, interesse 

ou vontade de perseguir ou realizar uma tarefa ou meta. Dizer que uma 

pessoa está motivada para o trabalho significa dizer que essa pessoa 

apresenta disposição favorável ou positiva para realizar o trabalho. 

(MAXIMIANO, 2012, p. 201).  

 

A partir dos anos 70, além de se preocupar com a motivação, nesse período outros 

fatores passaram a ter atenção, tais como a qualidade de vida e com a segurança que, não raro, 

culminou na alteração da nomenclatura deste setor na administração, passando a ser 

conhecido como Gestão de Pessoas. 

 

Nessa fase, registrou-se nova mudança – significativa – na denominação e na 

responsabilidade do até aqui gerente de relações industriais3: o cargo passou 

a se chamar gerente de recursos humanos. Pretendia-se com essa mudança 

transferir a ênfase em procedimentos burocráticos e puramente operacionais 

para as responsabilidades de ordem mais humanística, voltadas para os 

indivíduos e suas relações. (MARRAS, 2016, p. 12). 

 

Um dos momentos mais importantes para a Gestão de pessoas foi a experiência de 

Hawthorne, que exibiu a importância dos grupos com relação aos indivíduos e isso foi o ponto 

de partida para os estudos sobre o sistema social das organizações. 

 

Após muitas alterações, resolveram voltar exatamente às condições iniciais, 

imaginando que a produção cairia drasticamente. No entanto, a produção 

cresceu mais, atingindo valores superiores aos anteriores. Era visível que 

existia um fator que motivava os empregados e não era nenhum dos fatores 

ambientais nem a remuneração. Concluíram, após estudos e entrevistas com 

o pessoal da produção, que o que realmente motivava os empregados era a 

atenção que lhes era dada pelos experimentadores e pela alta administração 

da empresa. A partir daí, começou a tomar vulto a preocupação com a 

motivação dos empregados, com a necessidade de se compreenderem as 

relações entre as pessoas e com a importância de ouvir os empregados para 

melhorar a produção. (LACOMBE, 2005, p. 171). 

 

A experiência foi feita nos Estados Unidos, na fábrica da empresa Western Electric 

entre os anos de 1927 a 1933, dirigida por Elton Mayo professor na Universidade de Harvard, 

onde inicialmente era para analisar o efeito da luz sobre a produtividade dos empregados, mas 
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ao longo do tempo pode ser visualizado que o principal fator determinante não é a 

produtividade e sim o comportamento dos funcionários. Foi a partir daí que nasceu a chamada 

escola de relações humanas que evidenciou entre fatores de maior relevância do 

comportamento das pessoas e o que mais instiga o desenvolvimento individual são os colegas 

e os administradores.  Essa nova filosofia da administração foi revolucionária diante as ideias 

da escola clássica de administração. 

Segundo MAXIMIANO (2012), o comportamento humano é motivado por estímulos 

interiores chamados necessidades, que são estados de carência. As pessoas agem nas mais 

diferentes situações, para satisfazer esses estados de carência. De certo modo, é possível 

perceber que as necessidades poderiam ser extremistas para alcançar o prêmio e está em 

destaque na organização. 

A motivação é um aspecto da vida humana que guia o indivíduo em seu cotidiano, 

porém é algo que necessita de algumas observações. A motivação é um fator que tem como 

causa a relação de pretextos internos e externos, na qual estes são os combustíveis para os 

colaboradores alcançarem o seu objetivo. 

 

O que motiva as pessoas são as necessidades insatisfeitas. O progresso 

é causado pelo esforço das pessoas para satisfazer suas necessidades. 

As pessoas sempre têm necessidades insatisfeitas. Quando uma 

necessidade prioritária é satisfeita, ainda que não o seja à saciedade, 

outras emergem e ocupam o primeiro lugar na lista de prioridades. 

Damos um exemplo simples da variação de algumas necessidades 

básicas, como fome, sono e sede. (LACOMBE, 2005, p. 130). 

 

As pessoas sempre estão em busca da satisfação dos seus desejos com intuito de evitar 

o sofrimento e alcançar a felicidade em todo e qualquer ação cotidiana. A cada desejo 

satisfeito, surge um novo desejo que o indivíduo, influenciado por aspectos internos e 

externos, necessita satisfaze-lo. E assim, a necessidade humana torna-se um ciclo vicioso. 

Nesse sentido, é preciso ter prioridades e selecionar aquelas que terão efeito duradouro no 

cotidiano das pessoas. 

O psicólogo americano Abraham Maslow em seus estudos sobre o aspecto da 

motivação potencializou, no início da década de 1940, a elaboração de uma escala hierárquica 

referente à sua teoria das necessidades humanas e as subdividiu em cinco categorias em forma 

piramidal. As necessidades seguem na seguinte ordem hierárquica: 1) as necessidades básicas, 

2) necessidades de segurança, 3) necessidades sociais, 4) necessidades de estima e 5) 
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necessidades de auto realização. 

 

1.2 – Histórico e surgimento da Gestão de Pessoas no Brasil 

 

O surgimento da Gestão de Pessoas no Brasil está ligado há alguns fatos históricos que 

tiveram muita importância para o nosso país. O primeiro fato foi a criação da nossa primeira 

constituição em 1934, que trouxe normas específicas de direito do trabalho, assegurando ao 

colaborador os direitos conquistados ao longo do seu itinerário no trabalho. 

Outro fato que viria a contribuir aconteceu durante o governo do então Presidente da 

República, Juscelino Kubitschek, na década de 50. De acordo com MARRAS (2016), nesta 

década o presidente implementou a indústria automobilística do nosso país ao trazer um 

modelo americano de Gestão de Pessoas que forçou os empresários a aceitar novas políticas 

de administração. 

Foi na década de 1980, segundo TONELLI et al. (2003), que o meio acadêmico 

brasileiro passou a ter interesse nesta área. Foram influenciados pelo fato da Gestão de 

pessoas estar em evidência em um contexto internacional. 

Vários autores brasileiros decidiram seguir carreira estudando os princípios da Gestão 

de Pessoas como Jean Pierre Marras, Mestre em Administração de RH pela Universidade 

Metodista de São Paulo (UMESP) e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Atualmente, é professor assistente da FEA/PUC/SP, professor de pós-

graduação (MBA) na PUC/Minas (Poços de Caldas, MG) e professor da Faculdade de 

Engenharia Industrial (FEI-SBC) no programa de MBA. É diretor-fundador da Marras & 

Associados, consultoria em Administração e RH. Possui dez livros e diversos artigos 

científicos publicados. 

Francisco Lacombe é outro autor bastante influente em Gestão de Pessoas, é formado 

pela escola técnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde recebeu o 

prêmio de melhor aluno em 1960, é Master of Sciences pela University of Houston. Suas áreas 

de especialização envolvem Fundamentos de Administração; Administração de Recursos 

Humanos, Estruturas Organizacionais, Diagnóstico e Planejamento Empresarial; Tendências 

Atuais de Administração; Gestão Contemporânea. Também é analista de investimentos de 

Recursos Humanos e tem diversos livros publicados. 

Até então as funções básicas exercidas pela Gestão de Pessoas eram somente as 
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rotinas trabalhistas burocráticas, deixando de lado a motivação, a segurança e a qualidade de 

vida dos colaboradores. Isso se prolongou até a década de 1970, na qual começaram a surgir 

os diversos estudos sobre a influência do comportamento humano. Só depois da década de 

1980 que passou a ser dividida as funções de departamento pessoal e de gestão de pessoas, 

que por conseguinte esses conceitos seguem até os dias atuais. 

 

II- RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

Os resultados coletados são aqui mostrados por meio de gráficos, onde a pesquisadora 

analisou o universo de pesquisa, na qual foram constatadas algumas informações que servem 

como base para responder as perguntas feitas anteriormente na problematização. Nessa 

pesquisa teve a participação de 08 colaboradores e também, para finalizar a coleta de dados, 

foi incluída a entrevista feita com o gestor da empresa. 

 

2.1- Análises dos resultados  

Primeira pergunta: Sexo 

A primeira pergunta objetivou saber qual era o sexo dos colaboradores da 

organização estudada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 01:  Sexo dos entrevistados 

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

O gráfico 01 mostra que 25% dos entrevistados são mulheres e 75% são homens. 

Podemos notar que existe uma predominância de homens entre os colaboradores da 

organização. Enquanto as mulheres ocupam o cargo de operadoras de caixa e limpeza, por 

exemplo, os homens estão distribuídos nos demais setores, tais como, açougue, reposição de 
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mercadorias, entregas, etc. 

Segunda pergunta: Idade 

A segunda pergunta objetivou saber qual era a faixa etária dos colaboradores da 

organização estudada, constatando que a idade é bastante diversificada. 

 

Grafico 02: Idade dos colaboradores. 

Fonte: Pesquisa direta,2017. 

 

O gráfico 02 nos permite analisar que 25% dos colaboradores tem idade entre 18 e 24 

anos, 25% tem entre 25 a 31 anos, 12% entre 32 a 37 anos e 38% acima de 37 anos.  Pode ser 

observado que a maioria  dos colaboradores tem idade acima de 37 anos, seguindo na 

sequencia que 50% tem entre 18 a 31 anos. Existe essa predominância de pessoas acima de 37 

anos pois, esses colaboradores estão na empresa desde sua fundação.  

Terceira pergunta:  Escolaridade 

A terceira pergunta focalizou em saber qual era o nível de escolaridade dos 

colaboradores. 

 
Gráfico 03: Escolaridade dos colaboradores 

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

O gráfico 03 nos mostra que 37% dos colaboradores possuem somente o Ensino 
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Fundamental, 37% concluiram o Ensino Médio, 13% possuem escolaridade de nível Superior, 

e que 13% já tem uma Pós-graduação. Como se trata de uma empresa de pequeno porte e de 

uma ramo de atividade que não exige tanto da escolaridade é possivel ver que 74% dos 

colaboradores não chegaram no nível de Ensino Superior. 

De acordo com HOFFMANN (2001), muitas pesquisas mostram uma associação da 

desigualdade da distribuição da renda com o nível de escolaridade. Nesse sentido, nota-se que 

o nível de escolaridade interfere na distribuição de renda dos cargos, onde, além do patrão, 

quem tiver um nível superior junto à eficiência em relação aos demais colaboradores, terá um 

salário diferenciado. 

Automaticamente quanto mais o colaborador ter um conhecimento aperfeiçoado na 

área que atua, melhor será o seu desempenho no trabalho bem como será um diferencial na 

sua renda. Porém não se pode esquecer da experiência das pessoas, na qual as mesmas 

carregam consigo conhecimentos que foram adquiridos com o passar do tempo, que são de 

suma importância para a organização em que os mesmos estão inseridos. 

Quarta pergunta: Renda 

Na quarta pergunta foi discutido qual era os salários dos colaboradores da 

organização.  

 

Gráfico 04: Renda dos colaboradores 

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

O gráfico 04 mostra que 62% dos colaboradores tem a renda de até 1 salário, 12% dos 

colaboradores tem a renda de 2 a 3 salários, 13% tem uma renda entre 3 e 4 salários, 13% dos 

colaboradores mais de 4 salários.  

Segundo SALVATO et al. (2010), “a renda é diretamente proporcional à escolaridade, 

o que vem reforçar a hipótese de que o diferencial de renda pode ser explicado pela diferença 
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de escolaridade.” Isto é, os cargos que possuem nível de escolaridade superior tem renda 

maior em relação àqueles não  possuem. Ainda, segundo SALVATO et al. (2010), “isso nos 

permite levantar a hipótese de que a desigualdade de renda e de escolaridade são fortemente 

correlacionadas”. 

É importante observar que a diferença salarial existente se refere aos cargos e também 

ao nível de escolaridade. Os cargos mais baixos e sem escolaridade básica ou superior 

recebem salário base, outros recebem salários diferenciados devido ao cargo de chefia ou 

ainda escolaridade. A distribuição de renda é influenciada pela experiência e principalmente 

pelo nível de escolaridade, pois a metodologia de trabalho é diferenciada. Ainda, dos 

colaboradores existem aqueles que recebem um adicional pela experiência ou tempo de 

serviço, sendo que alguns trabalham desde o início da empresa. 

 

Quinta pergunta: Avaliação da Gestão 

Quinta pergunta tinha o intuito de saber sobre a avaliação da gestão do supermercado. 

 
Gráfico 05: Avaliação da gestão. 

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

O gráfico 05 mostra que 75% dos colaboradores avalia a gestão da organização entre 7 

e 8, e 25% dos colaboradores avalia em 9 e 10. Com esses resultados podemos que analisar 

que a gestão é de uma boa qualidade e propicia uma ampla visão sobre a satisfação e 

desempenho dos seus colaboradores. Sendo assim, 

 

A visão holística ajuda a perceber, com clareza, aspectos sutis das 

organizações, tais como a motivação dos colaboradores, a transparência e a 

clareza das metas, o foco no cliente, o incentivo ao espírito de equipe, o 

profissionalismo etc. Os aspectos materiais, como o volume de produção, o 

faturamento e o patrimônio da empresa, são considerados relevantes, mas 

como conseqüências dessa visão mais moderna de gestão de empresas e de 
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pessoas. (KNAPIK apud NISGOSKI, 2012, p.16). 

 

De certa maneira, o gestor teria a incumbência de por em destaque a orientação quanto 

a elaboração de estratégias e metas, uma vez que a finalidade é agir em equipe, sem hierarquia 

com o intuito de satisfazer o cliente que é o alvo da empresa. 

Nesse ínterrim, a avaliação da gestão feita pelos colaboradores se baseia em como o 

gestor conduz sua organização, essa boa avaliação vem desde como a administração é 

praticada, organizada e planejada para que todas as funções e tarefas a serem executadas, e a 

forma de tomada de decisões, sejam efetudas em tempo hábil e com eficácia. 

 

Sexta pergunta: Comunicação interna 

A sexta pergunta interrogou como é a comunicação interna do supermercado. 

 
Gráfico 06: Comunicação interna 

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

O gráfico 06 mostra que  75% dos colaboradores avalia a comunicação entre eles na 

organização como satisfatório, e os  25% dos colaboradores que restaram avaliam com muito 

satisfatório. Ou seja, existe uma boa comunicação entre eles colaboradores e os mesmos com 

o gestor. 

 

A comunicação é a energia que circula nos sistemas e a argamassa que dá 

consistência à identidade organizacional. Ela é o oxigênio que confere vida 

às organizações. Está presente em todos os setores, em todas as relações, em 

todos os fluxos de informação, espaços de interação e diá- logo. É consenso 

que uma boa compreensão e um bom uso da comunicação são capazes de 

qualificar praticas gerenciais, melhorar o desempenho operacional, promover 

mudanças significativas nas múltiplas relações da instituição com os seus 

diversos públicos e agregar valor à organização. (KUNSCH, 2009, p. 334) 
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A comunicação no ambiente de trabalho, é fundamental para que haja melhoria no 

desempenho dos empregados e êxito na administração do empregador. A empresa cresce à 

medida que as duas partes (empregador e empregado) trabalham em harmonia, seguinte as 

metas traçadas e propostas pela direção da organização. 

 

Sétima pergunta: Clima organizacional 

Sétima pergunta como os colaboradores avaliam o clima de trabalho na organização 

estudada. 

 
Gráfico 07: Clima Organizacional 

Fonte: Pesquisa direta,2017. 

 

O gráfico 07 nos permite analisar que 62% dos colaboradores avaliam o clima na 

organização  como satisfatório, 38% dos colaboradores como muito satisfatório. Constatando 

que o clima é bom, satisfatório. De acordo com Ferreira, 

 

A pesquisa de clima é uma importante ferramenta de gestão estratégica, pois 

possibilita à empresa identificar como os colaboradores sentem e percebem o 

clima organizacional. O clima organizacional considera uma série de fatores 

que podem dizer respeito: à empresa (como o modo de gestão, missão, 

comunicação interna, forma de tomada de decisões); aos contatos dos 

empregados com a liderança; à política de gestão de pessoas (práticas de 

remuneração e valorização dos funcionários, por exemplo). (FERREIRA, 

2017, p. 47) 
 

O clima organizacional para todos desta organização é de extrema importância, pois 

de uma forma geral se não existir um bom clima não seria possível ter uma boa gestão, uma 

tomada de decisões, fazendo com que o mesmo acarrretaria na produtividade e no 

desenvolvimento das pessoas. Nota-se que o clima organizacional influencia nos 

colaboradores, fazendo com que a empresa passe a ser um ambiente que traz satisfação tanto 
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das necessidades básicas quanto das necessidades da empresa, uma motivação e prazer em 

poder trabalhar. A pesquisa de clima proporciona ao empregador e empregado a sintonia para 

que a empresa cresça no segmento de atuação. 

Oitava pergunta – Como é a administração do supermercado? 

A oitava pergunta questionou sobre a administração do supermercado.  

“Muito bem administrada” 

(Entrevistado 2, 3, 4, 7, 8) 

 

“Satisfatória” 

(Entrevistado 1, 5, 6) 

 

Existe uma imensa satisfação sobre a administração da organização pesquisada, onde 

todos os colaboradores confirmam ser bem estruturada. É notório que uma empresa para ter 

superávit nas vendas, atendimento e contínuo crescimento no setor em que atua é necessário 

que os colaboradores sintam-se agradados em seu local de trabalho.  

Nova pergunta – Qual sugestão você gostaria de deixar para a administração da 

empresa? 

A nona pergunta questionou sobre a sugestão de cada colaborador da empresa. 

“Nenhuma”. 

(Entrevistado: Todos) 

 

De uma forma unânime todos os colaboradores responderam que não teriam nenhuma 

sugestão a deixar, admitindo que estão satisfeitos com a forma de administrar do gestor. 

 

ENTREVISTA COM O GESTOR DA ORGANIZAÇÃO 

Primeira pergunta - Como é feita a gestão de pessoas em sua empresa? 

 

“Primeiro a contratação se refere à experiência para determinada função e 

relacionamento com as pessoas para ter um bom atendimento aos clientes. E 

o trabalho diário tem a questão do comportamento do pessoal com que eles 

executem as suas funções de acordo com as necessidades da empresa. ” 

 

Todas as funções da organização influenciam umas às outras. 

Provavelmente, a função de gestão de pessoas está no centro da mais 

complexa rede de influências mútuas, porque fornece pessoas para todas as 

demais funções da empresa. (MAXIMIANO,2014, p.20). 

 

O gestor tem o dever de orientar os seus colaboradores, após o processo de 
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recrutamento, com intuito de obter um superávit em todos os aspectos e relacionamentos entre 

os membros da empresa. Para isso é preciso que cada colaborador exerça sua função da 

melhor maneira a influenciar o seu colega a manter o ritmo de trabalho. 

Segunda pergunta - Para você é importante a aplicação da teoria de gestão de 

pessoas na sua empresa? 

 

“Sim, esse tema que tem que conciliar as duas questões, a aplicação teórica 

que se deve usar para melhoria contínua para evolução da minha empresa e 

a questão prática é necessário ter o conhecimento da experiência do dia a 

dia vivido a realidade da minha empresa. ” 

 

Segundo Marras a gestão de pessoas, 

 

Tem por objetivo não somente otimizar os resultados operacionais das 

empresas em termos de produtividade e de qualidade, mas também oferecer 

um salto qualitativo na trajetória profissional dos trabalhadores, assim como 

uma melhoria na qualidade de vida de seus empregados efetivos. 

(MARRAS, 2011, p. 3) 

 

É necessário que o gestor unifique teoria e prática em sua organização objetivando 

melhoria e crescimento no desempenho dos colaboradores para que os mesmos alcancem e 

concretizem os objetivos propostos pela empresa. Nesse sentido, a gestão de pessoas é voltada 

para a estratégia, onde está oferece qualidade na atuação dos colaboradores. 

Terceira pergunta - Como você avalia o clima organizacional de sua empresa? 

 

“O clima organizacional é uma das questões mais importantes de uma 

pequena empresa para sobreviver nesse cenário de tantas concorrências e 

desigualdades nesse setor.” 

 

Clima organizacional é o ambiente psicológico que existe dentro de um 

departamento ou empresa, é aquela condição interna percebida pelas pessoas 

que influencia seus comportamentos. Está ligado à motivação da equipe, aos 

aspectos internos da organização que conduzem a diferentes níveis ou tipos 

de motivação e dão origem a comportamentos que podem ser favoráveis e 

benéficos ou desfavoráveis e prejudiciais ao trabalho. (NISGOSKI, 2012, p. 

9) 

 

O comportamento dos colaboradores está relacionado ao ambiente em que os mesmos 

atuam. A motivação é um fator que impressiona a maneira como toda equipe da empresa irá 

agir com seus clientes. A intenção de manter o clima organizacional na empresa é de guiar a 
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ação dos colaboradores de modo favorável e benéfico, sendo que o gestor terá a tarefa de 

observar e orientar aqueles que não operam em prol da empresa, fazendo com que esses 

tenham mudanças na atitude, alcançando, nesse sentido, as metas e objetivos propostos pelo 

gestor. 

Quarta pergunta - Como é a sua comunicação com os colaboradores? 

 

“Comunicação é a parte que eu uso com meus colaboradores para 

expressar o pensamento que deve prosseguir na administração da minha 

empresa. Com isso, cada colaborador tem que saber a importância que ele 

tem para o futuro da empresa.” 

 

Sendo assim,  

 

A comunicação organizacional deve constituir-se num setor estratégico, 

agregando valores e facilitando os processos interativos, por meio das 

relações públicas, da organização com seus diferentes públicos, a opinião 

pública e a sociedade em geral. (KUNSCH, 2003, p. 150 apud PINHEIRO, 

2010, p. 18) 

 

O ser humano é um ser linguístico. Sendo assim, tudo aquilo que proporciona 

comunicação é válido para o ambiente de trabalho. No entanto, a ausência do ato da 

comunicação em qualquer aspecto da vida humana é fatal e culmina na falência das relações. 

A comunicação é imprescindível e também um meio de organizar a vida humana e 

especificamente, na empresa, é primordial para que haja êxito em todos as circunstâncias na 

relação entre patrão-empregado-cliente.  

 

III- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente artigo averígua-se a existência da gestão de pessoas, da mesma maneira a 

aplicação de métodos e conceitos da teoria da administração em uma pequena empresa. 

Verifica-se que o administrador que está à frente da organização entende a importância 

da teoria da administração dentro de sua pequena empresa. Visando a aplicação teórica e 

prática, o administrador usando disso como um fator para melhorias e evolução dos seus 

colaboradores, não esquecendo dos conhecimentos empíricos que são bastantes notáveis na 

organização.  

O gestor utiliza de métodos de recrutamento bastantes simples embasados em 
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informações curriculares e referências, com enfoque maior na entrevista com o candidato, 

utilizando como fator principal a experiência para o cargo pleiteado. Um dos pontos cobrados 

pelo administrador é a relação interpessoal e o comportamento diante da execução das tarefas 

do colaborador. 

A pesquisa fez com que o gestor mudasse de atitude em relação, não somente à sua 

empresa, mas principalmente em correspondência ao seu colaborador. A transição de método 

na administração da empresa engendrou um efeito dominó, onde a conduta do gestor 

influenciará nos membros da empresa. Ou seja, se não há motivação por parte do gestor, isso 

irá refletir nos colaboradores e, consequentemente, nos clientes da empresa. 

A comunicação na organização é bastante utilizada tanto pelos colaboradores quanto 

pelo gestor. Na pesquisa podem ser coletados dados que comprovam uma satisfação em 

grande escala dos mesmos. 

Nesse contexto, a comunicação é um elemento crucial no âmbito empresarial. Há 

diversas maneiras que viabiliza a comunicabilidade entre as pessoas em quaisquer vertentes 

da vida humana, projetando desenvolvimento em toda a empresa. Com a pesquisa, o gestor 

percebeu a importância da comunicação e identificou diversas maneiras que se pode 

transmitir informações aos colaboradores e clientes da empresa. 

Segundo Lacombe (2005, p. 236), o clima organizacional está diretamente ligado à 

motivação, à lealdade e à identificação do pessoal com a empresa, à facilidade das 

comunicações internas e as relações interpessoais. O administrador deve priorizar um 

ambiente harmonioso, onde os colaboradores possam se sentir acolhidos no ambiente de 

trabalho. 

A importância dessa pesquisa proporcionou a todos os envolvidos, aperfeiçoamento no 

aprendizado no que concerne às teorias da administração com enfoque na gestão de pessoas. 

A princípio, existiam diversas dúvidas com relação aos conceitos, onde os mesmos foram 

passados e esclarecidos na aplicação da pesquisa na organização. Essa pesquisa servirá para 

futuras pesquisas com maior profundidade no estudo do tema. 

A pesquisa foi significativa não somente para os membros da empresa, mas para toda 

as pessoas que frequentam a empresa, gerando diferença e mudança nas atitudes, também dos 

clientes da mesma. A pesquisadora, criou um clima de curiosidade no que tange as teorias da 

administração, sendo que a mesma elucidou diversas questões relacionadas ao tema 

pesquisado. 
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Finalmente, para que houvesse conversão no modo de administrar, os dados coletados 

foram de suma importância para desfecho deste artigo. Este, servirá de guia para pesquisas 

posteriores, objetivando o aperfeiçoamento e elaboração de novas teorias. 
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Resumo: Desde sua concepção que a Internet tem sido gradativamente empregada pelo 

Marketing para associar anúncios de empresas que intentem por divulgar suas marcas e/ou 

alavancar vendas de produtos. Mais recentemente, as redes sociais vêm angariando uma fatia 

considerável do Marketing, podendo destacar a rede de canais de vídeos YouTube. Contudo, há 

dúvidas sobre a efetividade de vendas de produtos anunciados no YouTube por grandes 

empresas divulgadoras. Neste sentido que este trabalho propõe uma metodologia, com foco nas 

consumidoras de produtos de beleza, saúde e estética, que tem por objetivo verificar se há 

efetividade de vendas de produtos anunciados antes dos vídeos de conteúdo publicados no 

YouTube. A metodologia, que emprega questionários e realiza uma intervenção comparada 

entre um grupo de controle e um grupo experimental, mostrou que os anúncios veiculados antes 

da apresentação de vídeos de conteúdo não efetivam vendas para o grupo amostral usado no 

estudo.  
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product sales. More recently, social networks have garnered a considerable share of the 

Marketing, notably the YouTube video channels. However, major advertisers have doubts about 

the effectiveness of product sales announced on YouTube. In this sense, this work proposes a 

methodology, focused on the consumers of beauty, health and esthetics products, whose 

objective is to verify the effectiveness of sales of products advertised before the content videos 

published on YouTube. The methodology, which employs questionnaires and performs a 

comparative intervention between a control group and an experimental group, showed that ads 

presented prior to the presentation of content videos do not revert to sales, when considering the 

sample used in this study. 

 
Keywords: YouTube. Sales effectiveness. Female universe. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1991, quando Tim Berners-Lee inventou a web, ele afirmou que ela seria um lugar 

onde as pessoas poderiam interagir. (GOLBECK, 2013) 

 As redes sociais, como todo o movimento web, chamou a atenção de empresas. Pois, 

vislumbraram um espaço a ser empregado para divulgar produtos e serviços. O que por sua 

vez chamou a atenção de empresas e pesquisadores do Marketing (SINCLAIRE; VOGUS, 

2011), (HASGALL; SHOHAM, 2007). 

Contudo, em 2014, o mercado publicitário norte americano identificou que as mídias 

sociais haviam contribuído muito pouco para o sucesso comercial dos produtos ali 

anunciados. Os consumidores pareciam não se importar com as estratégias comerciais 

praticadas em mídias como YouTube, Facebook e outras. 

A informação advinda do relatório “State of the American Consumer: Insights for 

Business Leaders”, publicado pelo Instituto Gallup (GALLUP., 2014), alertava para a 

efetividade das mídias sociais para gerar rentabilidade nas empresas. 

É possível que algo semelhante no Brasil estivesse ocorrendo, a despeito do sucesso 

garantido nas vendas prometido pelo Grupo Google. 

A partir de relatórios como este, teve início uma série de questionamentos se mídias 

sociais como o YouTube cumpririam a missão de impulsionar vendas ou se estaríamos 

falando de um recurso desviado de sua trajetória. Podendo destacar as afirmações do diretor 

de Marketing da Unilever que põe em suspeita as políticas de preços e a efetividade de vendas 

associadas aos anúncios vinculados no YouTube (DETRICK, 2018), (DUKE, 2017). 

Neste sentido, de verificar a efetividade de vendas quando produtos são anunciados no 

YouTube, que este trabalho se propõe. De fato, neste trabalho, que se restringe a analisar a 
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efetividade das vendas associadas aos anúncios vinculados no início de vídeos de conteúdo, 

procura-se evidenciar se o modelo de anúncios antecedendo vídeos de conteúdos contribui 

para a efetivação de vendas de produtos ligados ao universo feminino de beleza, saúde e 

estética. 

Para tal é proposta uma metodologia de investigação que emprega questionários e 

realiza uma intervenção comparada entre um grupo de controle e um grupo experimental. 

Tal metodologia foi aplicada e os resultados comprovaram as suspeitas de que o modelo 

de anuncio do YouTube investigado não reverte em efetivação de vendas, quando considerado 

o universo feminino de beleza, saúde e estética. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O YouTube com 4 anos de existência já era visto por Burgess e Green (2009) como um 

agente de uma revolução liderada por usuários, podendo ser entendido como uma empresa de 

mídia, atuando como uma plataforma e um agregador de conteúdo. 

Contudo, no último ano, o YouTube vem sofrendo fortes ameaças de debandada. Como 

exemplo, pode-se citar a ameaça feita por Keith Weed, diretor de Marketing da Unilever, em 

que deixa claro que a continuidade de investimento em publicidades na internet, do 

conglomerado que dirige, estará condicionada a garantia de acesso por humanos aos 

conteúdos vinculados. (DUKE, 2017) 

E, mais recentemente, a Unilever advertiu, mais uma vez, o YouTube sobre a falta de 

controle ao se associar comerciais a conteúdos web que vão na contramão do empregado pela 

empresa. Tendo, como caso símbolo, a vinculação de comerciais de várias empresas, em 

particular da própria Unilever, a conteúdos que apresentavam imagens de corpos de pessoas 

que cometeram suicídio em uma ilha do Japão. (DETRICK, 2018) 

 Em 2012 o Banco Barklays publicou um relatório intitulado Social Commerce: The next 

generation of retail, que previa para os próximos anos uma forte influência das mídias sociais 

nas decisões de compra. De acordo com o relatório, desenvolvido por Barclays (2012), 46% dos 

participantes de alguma mídia social, compraram influenciados por este tipo de mídia. Apenas 

12% comprariam diretamente de uma mídia social. 

 Segundo o relatório Gallup. (2014), a grande maioria destes consumidores (94%) que 

fazem uso das redes sociais se conecta a família e amigos. Eles não estão interessados em 
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aprender sobre as empresas ou seus produtos, o que acarreta um viés nas estratégias de muitas 

empresas. 

Yadav et al. (2013) indicou resultados obtidos junto a gestores que sugeriram outras 

aplicações práticas ao YouTube: (1) gestão de relacionamento, (2) captação de notícias, (3) 

criatividade e (4) entretenimento. Dehghani et al. (2016), encontraram outras aplicações para 

esta ferramenta, recebendo destaque o entretenimento, provedor de informação e percepção de 

marca. Os autores criaram a partir de sua pesquisa uma dimensão denominada “irritação” 

quando a questão trata de anúncios no YouTube. 

 

3 PROCEDIMENTOS E MÉTODOS 

3.1 Desenho 

Esta pesquisa é qualitativa, experimental, que inclui um pré-questionário e um pós-

questionário aplicado tanto ao grupo experimental, quanto ao grupo de controle. Neste tipo de 

pesquisa, uma variável foi intencionalmente manipulada com o intuito de observar seus 

efeitos em relação a uma ou mais variáveis dependentes, que são medidas antes e depois da 

intervenção. 

 

3.2 População 

A população é composta de 20 mulheres, brasileiras, residentes da cidade de Catalão-

GO. A cidade se encontra na região Centro-Oeste do Brasil, mais precisamente no sudoeste 

do estado de Goiás-GO. A amostra é intencional e não probabilística, e é composta de 10 

mulheres para o grupo experimental e 10 mulheres para o grupo de controle. 

 

3.3 Coleta de Dados 

Para a coleta de dados foram elaborados dois questionários e uma compra em um 

ambiente que simula uma loja de produtos de beleza, saúde e estética. 
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O primeiro questionário serviu para coletar detalhes da amostra, conforme Figura 1. 

O segundo questionário foi aplicado depois das consumidoras realizarem suas 

compras, e serviu para identificar se os comerciais influenciaram ou não na escolha de 

produtos. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

1 O que motivou a sua escolha por esses produtos? 

2 Você se lembra quais os anúncios tinham antes dos vídeos? 

GRUPO DE CONTROLE 

1 O que motivou a sua escolha por esses produtos? 

Quadro 1. Segundo Questionário 

 

Como pode ser observado no Quadro 1, a única diferença entre o questionário aplicado 

ao grupo de controle do aplicado ao grupo experimental está na última questão. A qual 

envolve informações somente vistas pelo grupo experimental durante a intervenção. 

 

3.4 A Intervenção 

A intervenção consistia em simular um ambiente de compras similar ao de uma loja de 

cosméticos. 

As consumidoras de produtos de beleza, saúde e estética foram escolhidas ao acaso; 

convidadas a participar de uma entrevista em profundidade; num ambiente de compras 

próximo ao da realidade. 

Figura 1. Primeiro questionário 
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Contudo, apenas para o grupo experimental, antes de se passar ao processo de 

compras, as consumidoras deveriam assistir a três cenários. Estes cenários eram compostos 

por um vídeo e um comercial de cosméticos, ambos extraídos do YouTube. 

Os cenários foram preparados previamente de forma a compor cerca de 5 minutos e 15 

segundos de apresentação (um comercial de cerca de 15 segundos antecedia um vídeo) 

simulando o que ocorre no YouTube. 

Os vídeos foram extraídos do YouTube, mais precisamente de canais voltados ao 

universo feminino e que continham os temas preferidos das consumidoras, com base nas 

respostas apresentadas pela consumidora no primeiro questionário. 

Já os comercias foram escolhidos dentre as marcas de produtos que seriam 

disponibilizados para compra, levando em consideração as marcas que se encontram na 

segunda posição dentre os Top of Minds 2017 da categoria (MARTINS, 2017) e que possuíam 

anúncios vinculados no YouTube, no momento da pesquisa. Caso não fosse encontrado 

anúncio do produto em segunda posição escolhia-se o terceiro classificado, e assim por diante. 

Foi facultado às consumidoras a oportunidade de avançar os comerciais, caso não 

quisessem assistir. 

Os produtos relacionados fazem parte do dia a dia do universo feminino e foram 

disponibilizados para compra, sendo escolhidos os seguintes produtos: absorvente, 

antisséptico bucal, base facial, esmalte, pasta dental e protetor solar. 

Todos os produtos tinham opções de duas marcas tidas como concorrentes comuns nos 

ambientes de compra reais e que, de acordo a pesquisa Top of Minds 2017, eram a primeira e 

a segunda marcas mais conhecidas pelos consumidores brasileiros que tinham anúncios 

recentes no YouTube. 

No momento da compra, as consumidoras eram instruídas a escolher apenas uma 

marca de cada produto. 

Etiquetas foram confeccionadas com nome e marca do produto e preço médio 

praticado no comércio real, conforme Quadro 2. 

ABSORVENTE ANTISSÉPTICO BUCAL 

MARCA 1 MARCA 2 MARCA 1 MARCA 2 

INTIMUS SEMPRE LIVRE COLGATE LISTERINE 

PREÇO 1 PREÇO 2 PREÇO 1 PREÇO 2 

R$ 13,99 R$ 8,99 R$ 14,85 R$ 18,99 

  

BASE ESMALTE 

MARCA 1 MARCA 2 MARCA 1 MARCA 2 
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AVON O BOTICÁRIO RISQUE COLORAMA 

PREÇO 1 PREÇO 2 PREÇO 1 PREÇO 2 

R$ 30,99 R$ 69,90 R$ 3,79 R$ 4,89 

  

PASTA DENTAL PROTETOR SOLAR 

MARCA 1 MARCA 2 MARCA 1 MARCA 2 

COLGATE SORRISO SUNDOWN AVON 

PREÇO 1 PREÇO 2 PREÇO 1 PREÇO 2 

R$ 6,50 R$ 2,99 R$ 62,60 R$ 45,99 

Quadro 2. Lista de produtos e marcas empregados na intervenção 

Foi escolhido um comercial para cada produto que estava disponível para compra, 

conforme Quadro 3. A marca escolhida para o comercial do produto foi classificada em 

segundo lugar no Top of Mind-2017. 

 
 COMERCIAL VÍDEO 

Cenário 1 Molar, o mais forte do Esquadrão Anticáries 

(ENXAGUANTE BUCAL LISTERINE) 

Escolhido conforme preferência da 

consumidora, identificado no 

Questionário 1. 

Cenário 2 #NaoPrecisoMasQuero MakeB. Nude / O 

Boticário (BASE FACIAL O BOTICÁRIO) 

Escolhido conforme preferência da 

consumidora, identificado no 

Questionário 1. 

 

Cenário 3 Box / #OlhaElas (ABSORVENTE INTIMUS) Escolhido conforme preferência da 

consumidora, identificado no 

Questionário 1. 

Quadro 3. Cenário de vídeos e comerciais 

 

A intenção da escolha da segunda marca mais conhecida na intervenção foi de 

verificar se a apresentação de comercial realmente poderia mudar a escolha natural das 

consumidoras. 

Após assistir os três cenários, cada consumidora seguia ao ambiente de compra para 

selecionar os produtos de acordo com sua vontade. 

Depois desse momento foi solicitado às consumidoras que explicassem os motivos da 

escolha de cada um dos produtos, respondendo ao segundo questionário. Todos os 

depoimentos foram gravados. 

Exceto pela apresentação dos cenários, as consumidoras do grupo de controle 

passavam pelos mesmos passos. Ou seja, a apresentação dos cenários serviu para manipular a 

variável a ser testada, no caso se os comerciais vinculados aos vídeos do YouTube 

influenciam na decisão de compra das consumidoras, da região selecionada, de produtos de 

beleza, saúde e estética. 
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3.5 Análise de Dados 

 

A análise de dados, conforme mencionado anteriormente, empregou um pré-

questionário, aplicado antes da intervenção, e um pós-questionário, aplicado depois da 

intervenção. Tais questionários foram aplicados tanto às consumidoras do grupo de controle 

quanto às consumidoras do grupo experimental. 

O pré-questionário serviu para se obter informações da amostra da população, de 

forma a garantir a homogeneidade de ambos os grupos, no momento da separação entre 

controle e experimento. 

O pós-questionário teve como função averiguar o efeito do cenário, video+comercial, 

no processo de escolha da população. A única parte que diferencia o pós-questionário do 

grupo de controle e do grupo experimental era uma única pergunta que fazia associação ao 

vídeo que lhes foi apresentado no momento da intervenção. 

Além da média geral, os resultados do pós-questionário forneceram informações sobre 

as intenções de compra dos grupos. Uma para amostras independentes é realizada 

comparando os resultados das médias obtidas pelo grupo experimental e o grupo controle no 

pré-teste e pós-teste. Da mesma forma, um teste t para as questões do pós-questionário 

comuns aos dois grupos é aplicado para comparar os grupos controle e experimental 

separadamente. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base no pré-questionário, a amostra da população, conforme figura 4.1, mostra 

que 69% das mulheres estão na faixa de 18 a 34 anos. Exatamente a mesma porcentagem da 

faixa de idade das pessoas que acessam o YouTube no Brasil, conforme (THINK WITH 

GOOGLE, 2017). Não foram inseridas na pesquisa pessoas com mais de 13 e menos de 18 

anos, que é abordado no YouTube, para diminuir o trabalho com aquisição autorização. A 

subdivisão da amostra, de forma a garantir uma forma igualitária entre os grupos de controle e 

experimental, também atendeu a mesma proporção, conforme Figura 2. Faixa Etária da 

Amostra. 
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A amostra por faixa de renda foi dívida nos dois grupos de forma a que a porcentagem de 

pessoas que tem renda superior a dois salários mínimos se concentrasse por volta de 30%, 

conforme figura. 

 

 

 

4.1 Análise do segundo questionário 

 

Após a intervenção, passando-se a análise do pós-questionário, constatou-se em 

primeiro momento que no discurso das consumidoras do grupo experimental em nenhum 

momento foi mencionado que os vídeos assistidos tenham tido qualquer relação com o 

processo de decisão da compra. 

Com o auxílio do programa MAXQDA foi possível identificar quais as 

palavras/expressões foram mais usadas para justificar o processo de tomada de decisão no 

momento da compra. 

O motivo que mais foi mencionado na decisão pela escolha foi costume, ou seja, os 

produtos foram escolhidos, pois já fazem parte do cotidiano das consumidoras, o que 

confirma o fato de essas marcas e produtos fazerem parte do Top of Mind 2017. Como 

Figura 3. Faixa de Renda da Amostra 

Figura 2. Faixa Etária da Amostra 
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exemplo um fragmento de uma das entrevistas: 

 

“Escolhi a Base do O Boticário, pois tenho costume com a marca, 

geralmente eu compro algumas coisas do Boticário. ” 

 

Expressões como “já uso” “porque eu tenho costume” foram identificas em repetidos 

momentos do discurso de todas as entrevistadas. 

 

“Eu escolhi o absorvente Sempre Livre, porque eu o acho melhor, 

questão de costume. ” 

 

Em segundo lugar a expressão mais usada pelas consumidoras para justificar a escolha 

dos produtos foi o preço mais baixo de alguns produtos em detrimento do concorrente. Esse 

discurso foi repetido por todas as consumidoras, e por algumas por diversas vezes durante o 

mesmo discurso.  

“Escolhi o absorvente Sempre Livre por conta do preço, e tenho 

costume de usar. Escolheria a base da Avon, pois ambas têm o 

mesmo tamanho e a da Avon tem o preço bem melhor, já usei essa 

marca e gosto. Levaria o antisséptico da Colgate, pois o preço é 

melhor. ” 

 

Foi identificado também como fator relevante no processo decisório experiências 

anteriores com a utilização do produto, seja negativa ou positiva. 

 

“Escolhi o antisséptico Colgate, pois já usei o Listerine ele arde 

muito à boca. Escolhi o Esmalte Risque, pois gosto mais da 

cobertura, e tem durabilidade melhor. Escolhi o protetor Sundown, 

apesar do preço mais elevado, pois o da outra marca (Avon) é 

muito grudento na pele e tenho costume de usar o Sundown.” 

 

“Escolhi a base do O Boticário, pois gosto muito de maquiagem e 

os produtos de maquiagem deles tem mais qualidade, já usei a 

base da Avon e em qualidade do O Boticário ganha dela, e pela 

qualidade não me importaria de pagar mais caro. ” 

 

Em alguns casos a decisão se deu por conta de informações contidas na embalagem 

do produto. 

“Escolhi o absorvente Sempre Livre pelo preço, pois é mais barato 

que o outro.  Escolhi a Base do O Boticário pelo fato de ela ser 

uma base mais líquida (informações da embalagem) e tende a 

disfarçar a mostrar menos as minhas linhas de expressões. ” 
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Uma das entrevistadas mencionou ter visto resenha (análise de um produto disponível 

na internet) de um dos produtos no canal de uma blogueira no Youtube. 

 

“Escolhi o Absorvente Intimus, pois já ouvi falar que a marca dele 

é boa. Escolhi a Base da Avon, pois já assisti alguns vídeos de 

blogueiras no Youtube dizendo que é boa, e da O Boticário, eu 

desconheço essa nova base. ” 

 

Quando foi realizada uma análise dos discursos do Grupo de Controle, foram 

identificadas exatamente as mesmas motivações para o processo de decisão de compra, 

comprovando assim que a intervenção usada no Grupo Experimental não alterou os resultados 

dos produtos escolhidos pelas consumidoras. 

Para o grupo Experimental, foi realizada a segunda pergunta do questionário, que era 

se as consumidoras se lembravam dos anúncios que tinham sido veiculados antes dos vídeos. 

A grande maioria delas não se lembrou dos anúncios, o que corrobora com a observação de 

essa mesma grande maioria pulou os três anúncios que antecediam os vídeos. 

 Para a minoria que assistiu alguns dos anúncios, pois os considerava interessantes, 

quando era perguntando se recordavam do conteúdo dos vídeos, a resposta era negativa, 

apenas duas conseguiram se lembrar de que em um deles tinha a figura da Gisele Bündchen, 

mas não associavam à marca que era O Boticário, e nesses casos como foi identificado nos 

discursos mencionados acima, esse fator não foi relevante no momento de escolher o produto 

da marca supracitada. 

Analisando as escolhas das compras pelo grupo de controle e pelo grupo experimental, 

cf. Erro! Fonte de referência não encontrada.Erro! Fonte de referência não encontrada., 

constata-se o que as consumidoras informaram no questionários. Pois, a única situação em 

que a aquisição por uma marca vinculada ao anuncio que antecedeu ao vídeo foi maior que a 

de uma marca não vinculada ocorreu na base do O Boticário no grupo de controle, o qual não 

assistiu aos vídeos.      
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5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa evidenciou que os anúncios do YouTube ainda não são efetivos na geração 

de vendas para produtos relacionados nesse trabalho. 

As redes sociais são consideradas fortes criadoras de ideias, na denominada 

“influência online”, uma vez que a mensagem compartilhada nessas redes sociais se espalha 

muito rápido e atingem uma imensa gama de receptores, criando uma rede de seguidores 

(LABADESSA, 2012). 

Os resultados atestam a bibliografia consultada de que as redes sociais têm papel 

relevante, no que tange a percepção da marca, entretenimento e provedor de informação. 

Mas, quando se foca nos anúncios veiculados antes dos vídeos no YouTube, para a 

amostra em questão, têm-se resultado nulo na efetividade de vendas.  

É importante ressaltar que os relatórios divulgados pelo próprio Grupo Google, a 

respeito do YouTube, demonstram números significativos, que sugerem sucesso nas vendas 

das empresas que decidem investir em publicidade veiculada a esta mídia social.  

Porém, os resultados do trabalho corroboraram com os apontamentos do diretor de 

Marketing da Unilever, que deixa claro que a continuidade de investimento em publicidades 

na internet dependerá de relatórios mais precisos do Google sobre efetividade de vendas e de 

que os cliques são realmente feitos por humanos. 

É possível observar um movimento de mudança na forma de emprego da verba 

destinada à publicidade das grandes empresas do setor de beleza, saúde e estética. Podendo 

 

Figura 1. Porcentagem de marcas adquiridas pela população na amostra 
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destacar o caso da própria Unilever que possui um canal no YouTube, All Things Hair – 

Brasil6,  em que as influenciadoras digitais divulgam produtos da empresa voltados aos 

cuidados com cabelos. Tal canal conta com mais de 285 mil seguidores e com mais de 01 

milhão de visualizações. 

Ainda sobre esta mudança de emprego de verba de publicidade, cabe também ressaltar 

o recente lançamento com a influenciadora digital Rayza Nicácio da marca Seda, pertencente 

ao conglomerado Unilever, denominada Seda by Rayza7. A influenciadora digital em questão 

soma quase 03 milhões de seguidores nas redes sociais e ficou conhecida na internet pelo 

movimento denominado “Volta aos Cachos”. 

Pesa ainda, contra o YouTube, as questões de associação da imagem dos anunciantes 

com conteúdos que vão em contramão da filosofia de suas empresas. Pois, apesar da grande 

repercussão negativa, até o momento o YouTube não divulgou se realmente conseguiu 

atender as demandas dos anunciantes.  

Cabe ressaltar que as mídias sociais ainda são muito jovens e que estudos adicionais 

ainda devem ser realizados para efeitos conclusivos. 

Como sugestão para trabalhos futuros, é necessário ainda aplicar a pesquisa num 

espaço amostral maior, em que se possa atestar, com uma baixa margem de erro, a conjectura 

levantada. 

O foco deste trabalho foi apresentar e testar a metodologia. Pois, para uma aplicação 

em espaço amostral maior é necessário o investimento de recursos que a pesquisa ainda não 

dispõe. Muito em função da particularidade do experimento, que engloba vídeos 

personalizados e os produtos físicos.  

Outra possibilidade para trabalhos futuros é o de se acompanhar o comportamento das 

consumidoras pertencentes à amostra durante um espaço maior de tempo e observar se existe 

mudança de comportamento de compra. 

Outra opção, que foge um pouco do foco inicial da pesquisa, é analisar a influência na 

efetividade de vendas que as influenciadoras digitais exercem sobre os seus assinantes via 

YouTube, tendo em vista que já há trabalhos que tratam de tema similar voltado para a rede 

social Instagram (ALMEIDA et al, 2018).  

 

 

                                                 
6 https://www.youtube.com/user/AllThingsHairBrasil 

7 https://www.youtube.com/watch?v=K2k1KqDSIC4&t=1s 
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O PAPEL DA LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO: UM ESTUDO DE 

CASO NA SICOOB CREDIGERAIS DE JOÃO PINHEIRO (MG) 

 

 

Andressa Moisés Gomes1 

Bráulio Emílio Maciel Faria2 

 

 

Resumo: O presente trabalho retratou como é executado o papel da líder na Sicoob 

Credigerais de João Pinheiro em 2017. Essa pesquisa teve como objetivo analisar se o papel 

do líder na Sicoob Credigerais de João Pinheiro traz alguma influência no desempenho das 

atividades executadas dentro da organização, averiguar a importância do papel do líder na 

Sicoob Credigerais de João Pinheiro, analisar se a tecnologia é um fator motivacional em 

relação às atividades prestadas e desenvolvidas na cooperativa, investigar quais são as 

dificuldades encontradas pelo líder e quais são os modelos de liderança executada pela Sicoob 

Credigerais. O método que foi utilizado neste estudo, além da bibliográfica que permite 

pesquisas mais aprofundadas em livros, artigos, monografias entre outros, foi qualitativo onde 

seu foco fundamental é saber o porquê das coisas, pois o método qualitativo busca investigar 

mais o procedimento que é realizado em certas situações e não somente os resultados 

esperados. Nesse método qualitativo foi aplicado um questionário com os colaboradores e 

realizada uma entrevista com o gestor da organização para a coleta dados. Este estudo relata 

que o papel do líder na Sicoob Credigerais tem uma grande influência no desenvolvimento 

das tarefas dentro da organização, pois o líder demonstra ser exemplo, ter comprometimento, 

ter companheirismo com os colaboradores, iniciativa para sempre motivá-los e procura estar 

numa posição de espelhamento para seus liderados, onde constrói uma liderança com 

credibilidade. 

 

Palavras-Chave: Líder. Influência. Desenvolver. Motivação 

 

 

Abstract: The present work portrayed how the role of the leader in the Sicoob Credigerais of 

João Pinheiro in 2017 is performed. This research had as objective to analyze if the role of the 

leader in Sicoob Credigerais of João Pinheiro brings some influence in the performance of the 

activities executed within the organization, to investigate the importance of the role of the 

leader in Sicoob Credigerais de João Pinheiro, to analyze if the technology is a motivational 

factor in relation to the activities provided and developed in the cooperative, to investigate 

                                                 
1 Bacharel em Administração pela Faculdade Cidade de João Pinheiro (FCJP). E-mail: 

andressagomesm@hotmail.com 

 
2 Especialista em Gestão de Pessoas e Recursos Humanos pela Associação Educacional de Patos de Minas 

(2016), Graduação em Administração pela Associação Educacional de João Pinheiro (2012). Atualmente é 

Coordenador de Recursos Humanos e Professor de Ensino Superior da Faculdade Patos de Minas, Professor de 

ensino Superior da Associação Educacional de João pinheiro e Coordenador de Recursos Humanos. Tem 

experiência na área de Administração, com ênfase em Administração. E-mail: braulioemilio@gmail.com 

 

Recebido em 30/05/2018 

Aprovado 2m 26/06/2018 

 

 

mailto:andressagomesm@hotmail.com
mailto:braulioemilio@gmail.com


 
 

 

317 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

what are the difficulties encountered by the leader and what are the leadership models 

executed by Sicoob Credigerais . The method that was used in this study, besides the 

bibliographical one that allows more in-depth investigations in books, articles, manographies 

among others, was qualitative where its fundamental focus is to know the reason of things, 

since the qualitativemethod seeks to investigate more the procedure that is carried out in 

certain situation and not only the expected results. In this qualitative method a questionnaire 

was applied with the employees and an interview with the manager of the organization to 

collect data. This study reports that the role of the leader in Sicoob Credigerais has a great 

influence in the development of the tasks within the organization, since the leader 

demonstrates to be example, to have commitment, to have companionship with the 

collaborators, initiative to always motivate them and search is in a position of mirroring to its 

leaders, where it builds leadership with credibility. 

 

Keywords: Leader. Influence. Develop. Motivation 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa visa investigar como é o papel da liderança na Sicoob Credigerias 

de João Pinheiro em 2017. A pesquisa teve como foco no tema apresentado, em razão da 

pesquisadora ter afinidade e querer buscar mais conhecimentos sobre o que é ser um líder. 

A cidade de João Pinheiro está localizada no Noroeste de Minas Gerais e completou 

no dia 10 de setembro 2017 cento e seis anos de emancipação política. É o maior município 

da região possuindo uma extensão territorial de 10.727,46Km2 e há aproximadamente 49.472 

mil habitantes (IBGE, 2016). 

A SicoobCredigerais de João Pinheiro, é uma cooperativa de credito que está situada 

na Rua Capitão Speridião no centro da cidade. Em 1995 foi fundada a cooperativa de crédito, 

cujo papel era captar recursos de quem os tinha disponíveis e emprestar para quem 

necessitasse, hoje, já com 21 anos, uma instituição financeira, a cooperativa tem uma atuação 

muito mais abrangente, disponibilizando aos associados todos os produtos e serviços 

bancários, contando com diversos diferenciais e benefícios em relação aos bancos 

tradicionais. Essa cooperativa busca cada vez mais a transformação na comunidade onde atua, 

pois quanto mais empreendimentos cooperativos melhores para o desenvolvimento equitativo 

e sustentável. 

A cooperativa de credito foi fundada em Paracatu no ano de 1995 com o nome fantasia 

Crediparnor. Depois com a expansão passou a se chamar Crediparnor, logo após com a 

estratégia de marketing, incorporou o Sicoob ao seu nome e agora com essa nova 

incorporação passa a se chamar Sicoob Credigerais. Essa incorporação foi um marco na 
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história do cooperativismo, onde essa união se deu pelo o amor do cooperativista.  

Liderança é uma pratica que podemos adquirir ao longo do tempo no nosso dia-a-dia, 

que segundo Covey (1989), é a intersecção entre o conhecimento, habilidade e o desejo. Além 

disso, segundo Maxwell, (2007) a liderança vem combinada com vários fatores e que podem 

ser divididas em cinco níveis que são: Posição, Permissão, Produção, Desenvolvimento 

Pessoal e Personalidade. Cada nível pode ser encarado como um estágio na organização e 

possuem seguidores diferenciados, devido ao seu papel e sua influência na organização.  

 Ser um bom líder é necessário antes de tudo, procurar entender a sua finalidade, o 

porquê da sua existência para a equipe e para a organização. Entender realmente o seu papel e 

que ele é fundamental para que o líder forme um ambiente de sucesso, para isso é importante 

ter virtudes e algumas delas são primordiais, como: agir com eficácia (levar o grupo a atingir 

objetivos e metas definidos pela organização), saber ouvir sempre (ouvir atentamente os seus 

liderados, filtrar os assuntos importantes e deixar que as melhores ideias prevaleçam, criando 

assim um ambiente de inovação), saber delegar tarefas com a equipe (não centralizar tudo, 

saber delegar é praticar a confiança no grupo) e usar técnicas para desenvolver o grupo 

(contribuir para o desenvolvimento de cada indivíduo do seu grupo, formar líderes e 

sucessores). 

 Hoje o líder tem uma função de grande importância dentro da organização. Ser um 

líder de sucesso é algo que muitos líderes buscam. Influenciar, motivar, trazer as pessoas para 

junto dele, formar times que sejam sempre vencedores, são atitudes que os líderes buscam e 

por se tratar de pessoas, não é sempre esses pontos possuem padrões estabelecidos de 

comportamento.  

“Liderança não é gerenciamento, gerenciamento é uma visão dos métodos e liderança 

lida com objetivos. Enquanto o gerente pensa na melhor maneira de como conseguir 

determinadas coisas o líder foca mais nos objetivos, ou seja, nas coisas que deseja conseguir” 

(COVEY, 1989). 

A pesquisadora abordou o tema liderança pelo fato ter uma grande afinidade pelo tema 

haver grandes relatos sobre resultados negativos de um líder que não tem conhecimento do 

que é liderar. O tema liderança sempre lhe chamou a atenção por gostar de ouvir ideias, 

opiniões das pessoas e tomar sempre a iniciativa de resolver os problemas, sempre procurar 

uma forma estratégica para obter excelentes resultado.  

Essa pesquisa tem como intuído apresentar ao meio empresarial, um estudo do 
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aprimoramento da liderança, pois grande parte das empresas em João Pinheiro tem o potencial 

para o crescimento e o sucesso, mas sem pessoas qualificadas. Muitas pessoas estão 

exercendo cargos de liderança hoje nas empresas, sem ter o conhecimento e o treinamento 

necessário para ocupar o papel do líder, o que faz muita diferença numa organização. Esta 

pesquisa mostra o compromisso corporativo e os objetivos organizacionais do líder. O 

enfoque dessa pesquisa foi voltado às habilidades que os lideres precisam para desenvolver na 

equipe, para estimular a motivação, de acordo com Knapic (2010), considerando não somente 

as competências técnicas, mas também os aspectos comportamentais. 

A presente pesquisa tem relevância para a sociedade, pois demonstrara os diversos 

aspectos de liderança para empresas de nossa cidade. Poderão ser úteis aos gestores, 

consultores, professores e estudiosos que tenham o compromisso de aprimorar, continuamente 

sua postura, habilidades, práticas e atributos, na gestão de pessoas, especialmente neste 

ambiente impreciso e complexo nos dias atuais. 

Para Maxwell (2011) não se desenvolve liderança de uma hora para outra. É um 

processo que dura à vida inteira, e, quanto maior for o empenho, maior será o potencial de se 

tornar o líder que é capaz de ser. Nunca pare de aprender, nunca esqueça que seu maior valor 

potencial não está em sua liderança e sim em sua capacidade de identificar pessoas com 

potencial e ajudá-las a se tornarem líderes de sucesso 

Este estudo oportuniza aos acadêmicos um conhecimento detalhado do papel do líder 

nas organizações, contribuindo para aqueles que desejam aprimorar seus conhecimentos na 

área pesquisada. A escolha do tema visa contribuir para a obtenção de informações para os 

estudantes acadêmicos e líderes envolvidos no papel de gerir pessoas no ambiente de trabalho. 

Estudos nessa área de liderança favorecerão a atuação do profissional no mercado de trabalho 

como também poderão servir a consultas posteriores, como orientar estudantes da área. 

A presente pesquisa pretendeu responder os seguintes questionamentos se o papel do 

líder na Sicoob Credigerais de João Pinheiro traz alguma influência no desempenho de seus 

colaboradores? Qual a importância do papel do líder na Sicoob Credigerais de João Pinheiro? 

A tecnologia é um fator motivacional em relação as atividades prestadas na cooperativa? 

Quais as dificuldades encontradas pelo líder? Quais os modelos de liderança executada pela 

cooperativa? 

Este estudo teve como objetivo analisar se o papel do líder da Sicoob Credigerais de 

João Pinheiro influencia o desempenho de seus colaboradores; averiguar a importância do 
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papel do líder na Sicoob Credigerais de João Pinheiro; analisar se a tecnologia e fator 

motivacional para uma boa liderança; investigar as dificuldades encontradas pelo líder em 

gerir uma organização; pesquisar os modelos de liderança executada pela cooperativa. 

Antes de responder os questionamentos, foram levantadas algumas hipóteses, o papel 

do líder na Sicoob Credigerais traz uma grande influência para seus colaboradores, pois o 

processo corporativo dentro da cooperativa traz um grande valor na participação de seus 

funcionários no processo de crescimento, influenciando no surgimento de ideias, sugestões, 

melhorias e críticas para um trabalho de qualidade, onde o líder incentiva sua equipe e demais 

áreas a comprometer com a organização e lutar pelos seus ideais. 

A importância do papel do líder na Sicoob Credigerais é caracterizada através da 

relação interpessoal do líder com seus colaboradores, onde há uma boa comunicação no 

intuito de atingir bons resultados e abertura para tomadas de decisões. Hoje o líder na Sicoob 

tem uma função importante, pois influencia, motiva, traz as pessoas para junto de si e forma 

times vencedores. 

A tecnologia é um dos fatores essenciais dentro da cooperativa, entretanto precisa ser 

desenvolvida e aperfeiçoada, um dos meios que contribui para alavancar e potencializar a 

motivação e os processos que é predominante sim na Sicoob Credigerais. Devido seu avanço 

a cada dia que se passa, o líder tem que estar disposto as mudanças para aprimorar seus 

conhecimentos, desenvolver suas habilidades e colocar em pratica suas atividades. 

Dificuldades sempre terá dentro de uma empresa no seu dia-a-dia. Na Sicoob 

Credigerais o líder foca não somente em obter bons resultados, mas em resolver os problemas 

que estão sujeitos a aparecer em qualquer momento. Diante dos problemas e dificuldades 

encontradas, o líder vai em busca de soluções, não importa a posição que exerça na 

organização, ele desce na linha de frente e vivencia a realidade de seus colaboradores, 

conversa com clientes, orienta se necessário, estar onde à empresa realmente necessita. 

Os modelos de liderança que a cooperativa adota, é uma liderança onde busca 

aproveitar as potencialidades e conhecimentos dos conselheiros de administração, tornando a 

gestão realmente democrática e que é compartilhada com várias pessoas. O comportamento 

influencia no estilo de liderar, pois depende da própria personalidade, de valores, motivações 

e habilidades interpessoais que não vêm somente com o conhecimento e no plano intelectual, 

mais também no plano emocional e comportamental.   

A metodologia usada além da bibliográfica foi de caráter qualitativo para analisar o 
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papel fundamental do líder na cooperativa. 

 
A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos 

estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados, 

envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, 

ou seja, dos participantes da situação em estudo (GODOY, 1995, p.58) 

 

 Na pesquisa qualitativa, os entrevistados se sentem mais tranquilos para apresentar 

seus pontos de vista sobre os assuntos que estejam relacionados com o objeto de estudo. Na 

pesquisa qualitativa as respostas não são objetivas, e a finalidade não é contabilizar 

quantidades como resultados, mas sim compreender o comportamento de determinado grupo-

alvo. As pesquisas qualitativas normalmente são feitas com pequenos números de 

entrevistados. A escolha dessa pesquisa como metodologia de investigação é feita quando o 

objetivo do estudo é entender o porquê de certas coisas. 

Segundo (GODOY, 1995 p.61,) do ponto de vista metodológico, são possíveis 

observar ainda a aceitação da entrevista como uma estratégia fundamental da investigação 

qualitativa. Na década de 50, vários autores começaram a escrever sobre ela: suas forças e 

fraquezas, suas várias formas e possibilidades de utilização nos trabalhos de campo.  

Para obtenção de uma boa analise, o estudo de caso foi feito através de entrevista com 

um gestor, e também foi plicado um questionário com nove perguntas a seis colaboradores da 

cooperativa que se disponibilizaram a responder para levantamentos de dados e para buscar 

informações de grande relevância para essa pesquisa. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1.  LIDERANÇA 

 

A organização é constituída por pessoas que tem sentimentos e motivos racionais 

diferentes um dos outros, sujeitos às forças do ambiente que influencia a motivação, os 

relacionamentos e a liderança, entre outras dinâmicas que motivam o comportamento do ser 

humano e da equipe onde ele está inserido. Entretanto, a liderança é necessária em todas as 

organizações, principalmente nas empresas. O gestor precisa conhecer a motivação humana e 

saber conduzir as pessoas, isto é, liderar.  
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Na maioria das vezes, fala-se a respeito do que um líder deve fazer, e se esquece de 

refletir sobre aquilo que ele deve ser dentro da organização. É importante levar em 

consideração sua personalidade, seu caráter e suas características e não somente as ações e 

atitudes nas tomadas de decisões. Sabe-se que a busca de resultados sempre foi um dos 

grandes motores da vida das organizações. 

 Liderar é liberar a capacidade criativa das pessoas, visando atingir objetivos de acordo 

com os valores da organização. O líder não é aquele que consegue resultados através das 

pessoas, mas com as pessoas. Enquanto no primeiro caso, o resultado é o fim em si mesmo as 

pessoas instrumento, ou seja, usa as pessoas para se alcançar algo, mesmo que para isso seja 

necessário manipular. O segundo caso, o resultado é a consequência natural do processo de 

liderança as pessoas estão em primeiro lugar. Chega-se a um ponto onde a confiança mútua é 

manifestada. Líderes e liderados realmente trabalham em conjunto visando a um objetivo 

comum. 

 “Liderança é o processo de promover direcionamento geral e influenciar indivíduos 

ou grupos para que alcancem objetivos”. Hit/Miller/Colella (2013, p.240). 

Líder, chefe, comandante, autoridade, são algumas das primeiras palavras que nos 

ocorrem quando pensamos em liderança. É comum, também, sermos tentados a entender que 

liderar é tarefa daquelas pessoas com QI elevado, mais autoconfiantes ou bastante ambiciosas, 

ou ainda aquelas que têm sutis habilidades sociais. 

Cabe ressaltar aqui que a liderança não é o único fator a influenciar o desempenho de 

equipes de trabalho, dependendo do tipo de liderança, podem resultar equipes motivadas, 

comprometidas, vencedoras ou equipes que apenas cumprem suas obrigações, visando obter 

determinado resultado, mas não trabalham com satisfação.  

Segundo (Kelley1999, p.177), a liderança está voltada na capacidade do líder de ser 

eficaz: 

 
Para ser um líder eficaz [...], um membro de equipe deve garantir o respeito 

dos colegas de trabalho em pelo menos uma das três áreas cobertas por essa 

habilidade crítica:1. Quociente de conhecimento – respeitada qualificação e 

comprovado bom-senso em áreas relevantes para as metas do grupo. 2. 

Quociente de pessoas-habilidade – indica que você tem consideração pelos 

colegas e que as metas deles têm tanto valor quanto as suas; assim eles são 

levados a trabalhar de forma voluntária com você para alcançar o objetivo. 3. 

Quociente de iniciativa – indica que você desempenhará as atividades que 

ajudam o grupo a alcançar, de fato, a meta. 
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Observando o que foi abordado acima, liderar é por meio de convencimento, 

sensibilidade, conhecimento e carisma, e não de poder. Quando se usa o poder, o líder estar 

obrigando o colaborador a fazer sua vontade, devido a posição que se ocupa. Mas, se o líder 

usar o convencimento, sensibilidade, conhecimento e carisma, as pessoas irão agir de forma 

satisfatória ao realizar suas atividades.  

Bergamini (1997) aponta dois aspectos comuns às definições de liderança. “Em primeiro 

lugar, elas conservam o denominador comum de que a liderança esteja ligada a um fenômeno 

grupal, isto é, envolve duas ou mais pessoas. Em segundo lugar, fica evidente tratar-se de um 

processo de influência exercido de forma intencional por parte dos líderes sobre seus 

seguidores” 

A Liderança e o gerenciamento são partes fundamentais para qualquer organização, 

pois juntos se completam, enquanto um possui a capacidade de liderar, de influenciar os 

colaboradores e motivá-los o outro possui o controle detalhado de tudo que foi planejado. No 

pensamento de (Covey, 1989), gerenciamento é uma visão dos métodos e liderança lida com 

objetivos. Enquanto o gerente pensa na melhor maneira de como conseguir determinadas 

coisas, líder foca mais nos objetivos, ou seja, nas coisas que deseja conseguir. 

Segundo Gaudencio (2007) o líder deve focar o mundo externo enquanto o gerente 

precisar ficar atendo ao mundo interno da organização, tornando realizáveis as idéias 

revolucionárias do líder, organizando a estrutura, alocando recursos e mantendo o controle 

operacional. Líderes lidam com visões inspiradoras e gerentes com sistemas de avaliação de 

desempenho, planos e orçamentos.  

São fundamentais tais virtudes para se tornar um líder e fazer a diferença na 

organização como: a iniciativa, ser determinado com seus objetivos e ser proativo, assim 

mostrará seu valor e será valorizado. 

É preciso que o líder demonstre seu interesse, suas idéias seja elas qual for, pois os 

colaboradores precisam ouvir novidades, sugestões na qual o incentiva a ser mais aberto com 

o líder, ser participativo e também apresentar algum inovador que é de grande relevância na 

cultura da organização.  

Encontrar, aceitar ideias inovadoras, dar o lugar de conhecer outras sugestões, é uma 

forma de interagir o líder e os colaboradores, levando eles a adotar o habito participativo que 

contribui para a melhoria na empresa. É certo que surgirão ideias com aspectos de loucura, 

mas quando apresentadas pela primeira vez. Isso é um processo importante para utilizar a 
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ferramenta Brainstorming que é uma das ferramentas que precisa ser implantada na empresa, 

e talvez se interromper qualquer ideia pode impedir de descobrir algum bom e inovador. 

Hit/Miller/Colella (2013, p.309). “Brainstorming é Processo em que uma grande 

quantidade de idéias é gerada, ao mesmo tempo em que a avaliação das ideias fica suspensa”. 

Atualmente um líder de sucesso requer autoconhecimento. O primeiro passo de um 

líder de verdade é conhecer as suas fraquezas e forças. O líder deve transformar, ser 

referência, inspiração para seus companheiros de equipe e o mais importante é influenciar as 

pessoas. O líder de sucesso estimula pessoas a se adaptarem, fazendo com que elas consigam 

se transformar e lhe da melhor com as mudanças que vem surgindo. O líder é acima de tudo 

um servidor, ele usa o seu poder com sabedoria, e passa todo o seu poder de influência e 

autoridade sobre seus colaboradores. 

 

1.2. DESENVOLVIMENTO E SUA EQUIPE 

 

O desenvolvimento de uma equipe é um processo demorado que trará resultados 

positivos tanto para a organização, como para o próprio líder, se for bem direcionado. Focar 

no desenvolvimento é uma tarefa de grande importância para o líder, assim ele conseguirá 

passar suas experiências e agregar o seu valor aos resultados da organização. 

Maxwell (2007), diz que ao desenvolver pessoas, você está ajudando a melhorar como 

indivíduos. Você estará ajudando-as a adquirir qualidades pessoas que irá beneficiá-las em 

muitas áreas da vida, não somente no trabalho. 

O desenvolvimento é uma peça fundamental e de tamanha importância no quebra-

cabeça de uma organização, pois traz grandes benefícios e bons resultados que é o que a 

empresa mais espera para o seu crescimento. Maxwell, (2007), diz que desenvolver traz 

lucros mais altos dos que equipar, porque ajuda a pessoa como um todo e a leva para um nível 

mais alto.  

Segundo Gehringer (2008), o bom líder é aquele que forma uma equipe capaz de 

cumprir seus objetivos. Mas o melhor líder é aquele que forma líderes. 

“Lembra com muita propriedade as declarações de John Sculli, diretor presidente da 

Apple, que dentre os maiores erros que alguém pode cometer é montar uma equipe que reflita 

apenas seus pensamentos. Isso se ilustra com facilidade a partir da constatação que alguns 

executivos têm o habito de levar para as empresas nas quais acabaram de ser contratado o 



 
 

 

325 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

antigo grupo de colaboradores que trabalharam com ele na empresa anterior. (Bennnis 1996, 

p. 83). 

O líder precisa direcionar cada membro de sua equipe a se conhecer para que eles 

encontrem o caminho para se desenvolver. Como fala Maxwell (2007), “que a primeira 

responsabilidade de um líder é definir a realidade de quem eles são”. Os líderes ajudam a 

reconhecer seus pontos fortes e pontos fracos e isso é importante se quiserem ajudar os outros. 

Saber destacar as qualidades e trabalhar na melhoria dos defeitos, o líder irá contribuir para ao 

desenvolvimento pessoal de cada participante da sua equipe. 

 

1.3. O LIDER E A MOTIVAÇAO  

 

Atualmente no mundo do trabalho mostra o crescimento da responsabilidade dos 

trabalhadores e o poder se espalhou. Portanto, hoje em dia muitas das competências aos 

líderes passam a ser responsabilidade de todos. Hoje em dia o sucesso no ambiente de 

trabalho depende dos ambientes propícios à criatividade e inovação. O diferencial na 

competitividade dependerá da imaginação, da capacidade de passar conhecimentos, de 

solucionar problemas de forma criativa e inovadora. Nesse sentido, para introduzir a 

motivação, é necessário e de grande importância o investimento nos colaboradores, que 

consiste em ampliar a responsabilidade, os objetivos e os desafios das tarefas do cargo. 

Segundo Bergamini (1997), antes da Revolução Industrial, a principal maneira de 

motivar consistia no uso de punições, criando, dessa forma, um ambiente generalizado de 

medo. Tais punições não eram unicamente de natureza psicológica, podendo aparecer sob 

forma de prejuízos de ordem física. Levando em conta que as organizações passaram a existir 

muito tempo antes da Revolução Industrial, é possível concluir que a preocupação com o 

aspecto motivacional do comportamento humano no trabalho represente um fato bastante 

recente. 

É necessário estarmos atentos à forma de como o empregado está se sentindo no 

ambiente do trabalho. Observar as suas atitudes, e como consequência, a forma que está 

agindo, será fruto de sua motivação, de seu interesse. Nesse sentido é preciso investir no 

desenvolvimento dos recursos humanos. 

No pensamento Bergamini (1997), Apud, Pontes (2008) as organizações empresariais 

são forçadas a não aceitar mais a suposição de que o trabalho seja por natureza desagradável. 
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Pelo contrário, ele realmente tem sentido para as pessoas à medida que se reconheçam 

naturalmente envolvidas por ele. A motivação para um trabalho depende do significado que 

cada qual atribui a essa atividade. (...) A motivação é considerada agora como um aspecto 

intrínseco às pessoas; ninguém pode, por isso mesmo, motivar ninguém, sendo que a 

motivação específica para o trabalho depende do sentido que se dá a ele. 

Para Volpato (1998), Apud, Pontes (2008), apesar dos enormes avanços na área 

comportamental das organizações, trabalhadores ainda se ressentem da falta efetiva de 

comunicação entre setores, da troca de feedback entre chefias e trabalhadores, do 

planejamento propriamente dito e do excessivo controle nas decisões e ações individuais ou 

grupais. 

No relacionamento de trabalho, é preciso haver um vínculo das chefias com os 

colaboradores, pois só observar a execução da tarefa ou acionar tal atividade na empresa, não 

garante conhecer a satisfação ou não do funcionário frente ao trabalho executado. A função de 

um líder nem sempre é só estabelecer objetivos para seus subordinados, pelo contrário, muitas 

vezes, é possível aumentar a produtividade na empresa, possibilitando aos colaboradores um 

ambiente de diálogo, participativo ao estabelecer seus objetivos. Quando há esta participação, 

as pessoas procuram uma dedicação proporcionalmente muito maior do que se o líder tivesse 

estabelecido sozinho, todos os objetivos de seus colaboradores.  

Atualmente, o mundo moderno e as frequentes mudanças que acontecem a cada dia, 

caracterizam o ambiente em que a empresa atua. Não se vê mais na época de estabilidade em 

que as mudanças ocorriam lentamente, decorrentes de causas e efeitos que se ajustavam 

através dos tempos de maneira quase imperceptível. Por isso a organização empresarial está 

aí, enfrentando esse ambiente, interagindo de forma continua com ele e recebendo o impacto 

dessas mudanças e das incertezas decorrentes. 

Toda essa movimentação, preocupação, dedicação da empresa para manter-se 

atualizada e bem-sucedida é resultado de decisões tomadas e de ações operacionalizadas. E 

decisões são tomadas por pessoas e praticadas pelas pessoas. Portanto, são as pessoas que 

promovem as mudanças para evoluir a empresa no mundo empresarial, crescendo cada vez 

mais.  

 
Rod Auerbach, treinador, gerente-geral e presidente do time de basquete 

muitas vezes campeão mundial “Boston”, tinha uma única resposta simples 

quando lhe perguntavam como motivava seus jogadores. Recorria ao 

orgulho pela excelência, ao orgulho de fazer parte do maior time do mundo, 

era o desafio de procurar e a alegria de usar o anel de campeão como 
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símbolo da realização coletiva do grupo (DAVIS e NENSTRON, 1992, 

p.48) 

 

Os gestores são os grandes responsáveis por implantar mudanças nas organizações. 

Esse gestor tem que exercer seu papel de líder, impulsionando a motivação dos colaboradores 

em direção ao alcance das metas da empresa. Portanto, as Organizações precisam de Líderes 

capacitados a desempenhar seu papel no momento de transição que as organizações passam.  

A recompensa pelos resultados esperados é uma das formas de motivar os 

colaboradores a alcançar seus objetivos. Recompensar a alguém pode ser de formas variadas 

como uma nominação formal, uma promoção ou até um agradecimento em público. Todo 

líder de sucesso sempre tem uma ferramenta de poder em mãos para extrair o máximo de seus 

colaboradores como, por exemplo, o diálogo, algo muito importante no desenvolvimento e 

participação na empresa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O presente item tem como finalidade analisar os dados obtidos na pesquisa de campo. 

O estudo foi realizado com os seis colaboradores e um gestor da cooperativa Sicoob 

Credigerais . 

 

O gráfico 1 apresenta o sexo dos colaboradores que trabalham na Sicoob Credigerais. 
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Gráfico 1: Sexo dos Entrevistados 
Fonte: Pesquisa direta 2017. 

 

Os dados apresentados no gráfico acima, mostra o predomínio de colaboradores do sexo 

feminino na cooperativa Credigerais, onde 67% são feminino e 33% masculino.  

 

O gráfico 2 mostra a faixa etária dos colaboradores da Sicoob Credigerais 

 
Gráfico 2:  Idade dos Entrevistados  

Fonte: Pesquisa direta 2017.  

 

O gráfico acima demonstra que 67% possuem a idade de 20 á 30 anos, 16% de 31 a 40 

anos e 17% de 41 a 50 anos. Percebemos que a maior parte dos colaboradores tem de 20 a 30 

anos. 

 

O gráfico 03 apresenta a escolaridade dos colaboradores.  
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Gráfico 3: Escolaridade dos Entrevistados 

Fonte: Pesquisa direta 2017 

 

Observamos no gráfico 3, que 83% dos colaboradores possui o ensino superior e 17% 

possui uma pós-graduação. Podemos observar a preocupação da cooperativa a selecionar seus 

colaboradores com níveis de estudos mais avançados, pois não há nenhum funcionário com 

escolaridade inferior ao curso superior. A cooperativa adota a política de contratar 

funcionários formados com índice de preparação avançado e especializado.  

 

O gráfico 4 demonstra a renda que os colaboradores ganham na cooperativa.  

 
Gráfico 4: Renda dos Entrevistados  
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Fonte: Pesquisa direta 2017 

 

O gráfico acima nos mostra a porcentagem da renda dos colaboradores, onde nota-se 

que 83% dos colaboradores da cooperativa ganham em torno de 2 a 3 salários e 17% ganham 

de 4 a 5 salários.  

 Podemos analisar que os salários pagos pela organização são salários bons e todos 

colaboradores recebem mais do que um salário.  

 

O gráfico 5 ressalta se há influência do gestor no desenvolvimento das tarefas na cooperativa.   

 
Gráfico 5: Influência do gestor no desempenho das atividades dentro da cooperativa. 

Fonte: Pesquisa direta 2017.  

 

No gráfico acima, podemos observar que 50% dos colaboradores afirmaram que o 

líder é um exemplo e que ele procura saber de todas as informações que acontecem no dia a 

dia da empresa, ajudando sempre que possível, mostrando como ele faria e incentivando para 

que o colaborador possa despertar interesse e aprimorar mais suas técnicas e habilidades. Já 

33% dos funcionários, dizem que ele é um exemplo sim e sempre auxilia como líder, 

demonstrando como fazer as tarefas de acordo com a situação. Os outros17%, disseram que 

ele não demonstra ser exemplo, apenas induz os colaboradores a fazer as tarefas sem o uso da 

força e do poder de chefe. 
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Quando os executivos motivam os funcionários, dirigem as atividades 

dos outros, escolhem os canais mais eficientes de comunicação ou 

resolvem conflitos entre as pessoas, eles estão exercendo sua 

liderança. (ROBBINS,2005, p.3) 

 

O gráfico 5 demonstra que o gestor é um líder, pois a maioria dos colaboradores o 

reconhecem como um exemplo e que suas atitudes e tomadas de decisões são para o 

desenvolvimento da equipe, características importantes de liderança. 

Liderança é por meio de persuasão (convencimento, sensibilidade, conhecimento e 

carisma), e não de poder. Quando usamos o poder, estamos obrigando as pessoas a fazerem a 

nossa vontade, por conta da posição que nós ocupamos. Mas, se por algum momento usamos 

a persuasão, as pessoas irão fazer o que queremos de boa vontade. 

Vale ressaltar que a liderança está longe de ser o único fator a influenciar o 

desempenho de grupos de trabalho, mas que, dependendo do tipo de líder, podem resultar 

equipes motivadas, comprometidas, vencedoras, ou equipes que apenas cumprem suas 

obrigações, obtendo determinado resultado, mas não atuam com satisfação. 

 

O gráfico 6, mostra como as atitudes e tomadas de decisões do gestor tem fundamento para o 

dia-a-dia. 

 
Gráfico 6:  O papel do líder na cooperativa. 

Fonte: Pesquisa direta 2017.  

 

No gráfico acima, podemos averiguar que 100% dos colaboradores concordam que o 
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papel do líder é fundamental sim para o desenvolvimento das atividades do dia-a-dia dentro 

da cooperativa. 

 

Liderar é proporcionar às pessoas oportunidades jamais experimentadas. Os 

líderes não transformam pessoas, mas permitem que estas se descubram, se 

expressem. “O papel da liderança é descobrir e desenvolver novos talentos e, 

muitas vezes, isso significa confrontar antigos conceitos”. Outro ponto 

importante é que os líderes precisam inspirar credibilidade., PETERS (1989, 

p. 39-40) 

 

Os funcionários da cooperativa consideram que o líder é uma parte essencial dentro da 

organização, pois através dele que são direcionados a desenvolver as tarefas, assim podem 

aprender cada vez mais com novas técnicas e habilidades que ele nos passa no dia-a-dia. 

Liderar também é ver o lado do colaborador, auxiliando e apoiando nas tarefas, orientando a 

desenvolver novas atividades na oportunidade de formar pessoas capacitadas.  

 

 O gráfico 7 analisa a disponibilidade e competência do gestor para ajudar na resolução dos 

problemas que vem surgindo ao logo dia.  

 
 

Gráfico 7: Disponibilidade e competência do Gestor na resolução dos problemas. 

Fonte: Pesquisa direta 2017. 

 

 Podemos observar no gráfico acima que 83% dos funcionários dizem ser auxiliados 

pelo gestor diante de qualquer dificuldade encontrada. Já 17% dizem que ajuda ás vezes, mas 

com advertência e nenhum dos colaboradores responderam que não tenham ajuda do gestor. 
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(...) A administração consiste na implementação da visão e da estratégia 

oferecidos pelos líderes, coordenando a organização e fornecendo-lhes 

recursos humanos bem como tratando problemas do dia-a-dia. Ao líder é 

necessário que desenvolva uma relação de confiança com os liderados. Com 

a instabilidade do mercado que afetam as organizações os laços de confiança 

substituíram as regras burocráticas na definição dos relacionamentos e da 

expectativa. ROBBINS, (2005, p. 258) 

 

Os dados do gráfico apontam que a maioria dos colaboradores são auxiliados pelo 

gestor diante de qualquer dificuldade encontrada na cooperativa. O bom gestor deve dar 

assistência necessária aos seus colaboradores na execução das tarefas, pois competência é 

essencial para direcionar seus liderados nos desenvolvimentos das atividades. 

Pode ser observado que o gestor tem uma preocupação em ajudar sua equipe de 

trabalho, pois nenhum dos colaboradores respondeu que não tem ajuda do líder. Esse tipo de 

comportamento é de uma pessoa que se preocupa com o desenvolvimento das pessoas na 

organização.  

 

O gráfico 8, apresenta os estilos de lideranças que são executados dentro da cooperativa.  

 
Gráfico 8: Tipo de liderança do gestor. 

Fonte: Pesquisa direta 2017.  

 

No gráfico acima 67% dos funcionários afirmaram que o estilo de liderança utilizado 

na cooperativa é a liderança democrática onde o líder toma decisões em conjunto, 33% diz ser 
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liderança liberal onde o líder permite total liberdade para tomadas de decisões sejam elas 

individuais ou em grupo, participando dela somente quando solicitado e nenhum disse ser 

executada a liderança autocrática que requer controle absoluto e autoritário sobre o grupo.   

 

Liderança autocrática o líder fixa diretrizes e centraliza o poder e a tomada 

de decisão. Em outras palavras, toma as decisões, informa o grupo o que ele 

deve fazer e o supervisiona cerramente. (...)Liderança liberal o líder tem 

participação mínima, supervisão totalmente afastada e da completa liberdade 

para decisões grupais ou individuais. (...)Liderança democrática o líder 

esboça as diretrizes que são debatidas pelo grupo, incentiva a participação do 

grupo nas decisões e descentraliza autoridade. (...) CHIAVENTO (2014 

p.242) 

  

Podemos observar que o líder procura ouvir seus liderados na intenção que tenha uma 

participação da equipe para tomar as decisões, onde será possível rever o que está certo ou 

errado, que pode ser melhorado e o que pode ser inovado para melhor desenvolvimento das 

tarefas, melhor relacionamento em grupo, alcançar as metas e obter bons resultados na 

cooperativa. 

A próxima questão foi uma pergunta aberta, onde os colaboradores puderam expressar 

sua opinião se a tecnologia era um fator motivacional em relação as atividades prestadas na 

cooperativa.  

Sim, pois quando mais tecnologia tiver, mais agilidade teremos para 

resolução dos problemas encontrados na cooperativa. (Colaborador 

1)  

 

 Sim, a tecnologia é um fator extremamente importante no nosso dia-

a-dia, sem ela muitos setores não poderiam funcionar com tamanha 

excelência como funciona nos dias de hoje. (Colaborador 2) 

 

Sim, pois atualmente a tecnologia vem inovando e facilitando cada 

vez mais nas tarefas do dia-a-dia. (Colaborador 3) 

 

Sim, a tecnologia nos motiva a trabalhar com mais segurança diante 

dos serviços prestados e nos permite aprimorar cada vez mais nossos 

conhecimentos. (Colaborador 4) 

 

Sim porque auxilia em nosso trabalho. (Colaborador 5) 

 

Sim, devido ao avanço tecnológico hoje em dia, é de grande 

importância ter a tecnologia como um auxilio nas tarefas, pois sem 

ela nós encontraríamos muitas dificuldades para desenvolver as 

atividades com facilidade e com eficácia. (Colaborador 6) 
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Na questão 9 ao analisar as respostas dos colaboradores, observamos que a tecnologia 

os motiva na realização das tarefas, pois os funcionários consideram um fator de tamanha 

importância e de grande agilidade na resolução dos problemas, onde encontram uma 

segurança que facilita o desenvolvimento das atividades tornando os serviços prestados mais 

qualificados e eficaz. Nota-se que tecnologia é uma das partes principais para o 

desenvolvimento dos processos na agencia e que sem ela haveria uma dificuldade enorme em 

operar os serviços prestados pela cooperativa. 

A segunda fase da coleta de dados foi uma entrevista com o gestor da cooperativa 

Sicoob Credigerais onde foram realizadas 6 perguntas. 

Foi pedido na primeira pergunta para descrever como era o seu papel de líder na cooperativa:  

 

Meu papel é gerir os resultados da agencia, resultado pessoal 

(pessoas) e financeiro e também operacional, ou seja, gerir todos os 

processos para que se cumpra a meta. (Gestor) 

 

Na segunda pergunta foi abordado quais são as dificuldades encontradas para liderar 

uma equipe:  

 A dificuldade muita das vezes é ter a compreensão para ver os pontos 

fortes da equipe, ou seja, tirar o melhor de cada pessoa. (Gestor)  

 

A terceira pergunta foi como liderar uma cooperativa: 

 

Liderar uma cooperativa não posso dizer que seja fácil, até porque 

trabalhamos na área financeira, temos que cumprir as normas que 

rege o mercado. As responsabilidades são muito grandes de todos que 

aqui trabalham. (Gestor) 

 

Na quarta pergunta foi abordado se existe uma colaboração dos funcionários com o 

gestor para desenvolvimento das atividades e tarefas na cooperativa: 

 

Sim, sem a colaboração dos mesmos a agencia não funciona. 

Precisamos de todos. (Gestor) 

 

A quinta pergunta foi se gestor sofre ou já sofreu alguma resistência da sua equipe na 

forma de liderar: 

Não, porque todos sabem o que deve fazer e até onde pode fazer. 

(Gestor) 

 

Na sexta pergunta foi abordado se o gestor como líder da cooperativa tinha alguma 

expectativa para os próximos anos: 

Ser reconhecida como a principal instituição financeira do Norte e do 
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Noroeste mineiro, propulsora do desenvolvimento econômico e social 

dos associados, colaboradores e das comunidades onde atuamos. 

(Gestor)   

 

Na entrevista que foi realizada, observamos que sua meta é gerir todos os processos 

atendendo as necessidades dos associados e sempre auxiliando os colaboradores nas tarefas, 

ressalta que dificuldades é tirar o melhor de cada colaborador, pois liderar uma cooperativa 

não é fácil onde requer uma responsabilidade muito grande por envolver parte financeira. 

Observamos o empenho que ele demonstra, pois, sua expectativa é que a cooperativa seja 

reconhecida economicamente e socialmente no noroeste mineiro. Percebemos que o gestor 

prioriza sua dedicação, empenho e seu comprometimento com a agencia para gerir bons 

resultados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar o papel do líder na cooperativa 

Sicoob Credigerais de João Pinheiro em 2017, como era exercida a liderança durante o 

desenvolvimento das atividades do dia-a-dia. 

Os colaboradores da cooperativa são diversas pessoas com idades diferenciadas, um 

perfil social variado, mais com níveis de conhecimento muito parecidos, onde o sexo 

feminino é predominante na cooperativa. 

 As informações que conduziram essa pesquisa foram os dados levantados através dos 

colaboradores da cooperativa nas tarefas realizadas. 

O questionamento fundamental que levou a caracterização dessa pesquisa foi descobrir 

se o papel do líder na Sicoob Credigerais de João Pinheiro traz alguma influência no 

desempenho de seus colaboradores. A hipótese confirmada foi que existe sim uma influência 

para seus colaboradores, onde o processo corporativo dentro da cooperativa traz um grande 

valor na participação de deus funcionários no processo de crescimento, onde o líder incentiva 

sua equipe a lutar pelos seus ideais e alcançar suas metas. Os dados apurados mostram que a 

maioria dos colaboradores afirmam que o líder é um exemplo e que sempre procura incentivar 

seus colaboradores a despertar interesses para aprimorar seus conhecimentos, técnicas e 

habilidades. 

Outra questão elaborada foi qual a importância que o líder tem na Sicoob Credigerais 

que também houve uma concordância com a hipótese e resultados apurados. Na hipótese o 
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líder é caracterizado como parte importante sim dentro da cooperativa, pois tem uma relação 

interpessoal com seus colaboradores a fim de atingir bons resultados. Primeiramente a maioria 

dos colaboradores confirma a importância do líder na cooperativa, pois eles dizem que o líder 

é uma das partes fundamentais para o desenvolvimento das atividades, onde eles são 

direcionados e incentivados a aprimorar seus conhecimentos. 

Atualmente o mundo está cada vez mais com a tecnologia avançada. Outro assunto 

abordado na pesquisa, foi se a tecnologia é um fator motivacional para o desenvolvimento das 

tarefas. Na hipótese foi mencionado que é um dos fatores essenciais que precisa ser 

desenvolvida e aperfeiçoada devido aos avanços tecnológicos no mundo de hoje. E dos meios 

que contribui para resolução dos processos predominantes, e que o líder tem que estar atento 

as mudanças, pois a tecnologia requer inovação. 

 Dando sequência a pesquisa, foi perguntado quais as dificuldades encontradas pelo o 

líder onde obteve uma consonância da hipótese com a pesquisa de campo. A hipótese 

levantada foi que dificuldades sempre existirão em uma organização, pensou-se que na 

cooperativa o líder não estaria focado somente em obter bons resultados, mais em solucionar 

os problemas. Os resultados demonstram que os colaboradores são auxiliados diante de 

qualquer dificuldade encontrada, corroborando com a hipótese em questão.  

Na última pergunta foi abordado quais os tipos de liderança executados na 

cooperativa, que assimilou com a hipótese apresentada. Na hipótese a liderança que o líder da 

cooperativa adota é democrática. Ela procura aproveitar as potencialidades e conhecimentos 

da administração. E analisando os dados coletados, comprova que a liderança utilizada é a 

democrática. 

Nessa pesquisa podemos concluir que o papel do líder tem sim uma grande influência 

para o desenvolvimento nos serviços prestados pela cooperativa, pois devido o 

direcionamento, autoconhecimento e credibilidade do líder, as tarefas são desenvolvidas com 

excelência. A pesquisadora deixa como sugestão para a organização onde foi feito o estudo, 

que sempre procure cada vez mais aprimorar seus conhecimentos e valorizar as técnicas que 

são repassadas pelo gestor, pois nunca é demais adquirir novas experiências. 
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Resumo: Com a adoção do CPC PME, as empresas passaram por várias transformações entre 

elas destacam-se a alteração na legislação tributária e nos custos não tributários que estão 

inseridos dentro do framework de Scholes et al. (2014). O presente artigo foi realizado a partir 

da revisão bibliográfica de diversas pesquisas publicadas sobre o assunto e uma metodologia 

descritiva, objetivando mostrar os impactos positivos e negativos dos custos tributários e as 

alterações na contabilidade tributáriada adoção do CPC PME. Constatou que diferentemente 

dos países europeus a adoção do CPC PME houve efeitos positivos, que resultaram numa 

redução do custo de capital próprio e nos gastos com auditoria. Porém os custos com 

softwares e treinamento de pessoal foram elevados. 

 

Palavras-chave: CPC PME. Custos não tributários. Contabilidade Tributária. 

 

 

Abstract: With the adoption of the CPC PME, the companies underwent several 

transformations among them are the change in the tax legislation and in the non-tax costs that 

are inserted within the framework of Scholes et al. (2014). This article was based on the 

bibliographic review of several published researches on the subject and a descriptive 

methodology, aiming to show the positive and negative impacts of the tax costs and the 

changes in the tax accounting adopted by the CPC PME. It found that, unlike the European 

countries, the adoption of CPC PME had positive effects, which resulted in a reduction in the 

cost of equity and in audit costs. But software and personnel training costs were high. 

 

Keywords: CPC PME. Non-tax costs. Tax Accounting. 
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Segundo Faria e Silva (2014), o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas) afirma que apenas 1% das empresas brasileiras não são de pequeno e 

médio porte. Além do que, as organizações de médio e pequeno porte, são as responsáveis por 

mais da metade dos empregos formais.  

Ainda segundo os autores acima, nos últimos três anos, as pequenas e médias 

empresas cresceram mais de 60% no país, esse aumento foi responsável por 25% de R$ 1,2 

bilhão de negócios realizados pelas administrações públicas (Federal Estadual e Municipal). 

Esses dados elevam a relevância dessas empresas para o país, como também, a necessidade de 

procedimentos adequados de prestações de contas, que possam atender aos diversos usuários 

da informação, sendo eles: clientes, investidores, financiadores e outros credores.  

De acordo com Castro e Santos (2013, p. 80): “Uma microempresa por mais simples 

que seja não deixa de ser uma organização empresarial pelo lugar que está toda tem seu corpo 

diretivo, sua atividade operacional, seus consumidores”. 

A prestação de conta é uma das funções da contabilidade. Todavia, Shimamoto e Reis 

(2010) descrevem que a contabilidade no Brasil foi durante muitos anos, voltada somente para 

os aspectos fiscais, ou seja, as pequenas e médias empresas elaboravam suas demonstrações 

contábeis basicamente para atender as exigências que o fisco as obrigavam. Ainda segundo 

Pinto, Costa e Santos (2015) coma aprovação do CPC PME, surgiu a necessidade de uma 

mudança de postura dos profissionais contábeis, pois, além de observar as regras do fisco, 

passaram a ter que exercer julgamentos responsáveis para o registro das transações 

econômicas na contabilidade das empresas. 

De acordo com Silva et al. (2012) as regulamentações serviram para harmonizar a 

contabilidade frente a estrutura conceitual internacional, buscando minimizar os conflitos com 

intuito de melhorar a comparabilidade da informação financeira dos diferentes países. 

Esse momento de mudanças foi marcado pela publicação das leis nº. 11.638/2007, que 

alterou dispositivos da lei n°. 6.404/1976 e nº. 11.941/2009 que instituiu o regime de 

transição. Essas alterações buscaram tornar a contabilidade mais próxima da real situação do 

patrimônio da organização, ou seja, os princípios têm mais peso do que regras, onde se inclui 

a expressão essência sobre a forma (NIYAMA et al., 2015). 

As pequenas e médias empresas têm grande participação na economia brasileira, por 

apresentar uma quantidade relevante de receita econômica. Muitas dessas empresas possuem 

controle familiar, não possuindo influência de acionistas externos ou outros tipos de 
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investidores, por não apresentar em sua maioria assimetria informacional, já que o 

proprietário é o próprio gestor do negócio (PAES, 2014). 

Conforme, Nobes e Perramon (2013), um dos motivos das pequenas empresas não 

incorporarem as IFRS (International Financial Reporting Standards) na sua administração, é 

devido às políticas adotadas aostamanhos de cada empresa, ou seja, companhias nomeadas 

como de médio e pequeno porte. Em contrapartida, as grandes instituições se classificam 

como mais sólidas e transparentes, por isso adotam as IFRS.  

Alguns estudos nacionais como o de Munhão et al. (2013), Dos Anjos et al. (2012) e 

Carmo et al. (2011) apresentam as modificações sofridas pelas PMEs depois da convergência 

para as normas internacionais de contabilidade. Já na literatura internacional, trabalhos como 

o de Nobes e Perramon (2013), James (2012) e Pacter (2009) abordam sobre a implantação 

das IFRS nas empresas de pequeno e médio porte. 

Diferentemente do planejamento tributário tradicional, no qual se pensava que quanto 

maior fosse a minimização dos tributos maior seria o lucro, Scholes et al. (2014) trouxe a tona 

essa nova definição (framework). Já que, na realidade segundo os autores um eficiente tax 

avoidance (planejamento tributário), deve envolver todas as partes, todos os tributos e todos 

os custos. Deste modo, a partir do framework de Scholes et al.  (2014), tem-se a pergunta 

problema: quais são os custos não tributários envolvidos com a adoção do CPC PME? Neste 

contexto, o objetivo desse artigo é mostrar os impactos positivos e negativos dos custos não 

tributários, e as alterações promovidas na contabilidade tributária gerados pela adoção do 

CPC PME.  

Devido ao fato de um bom planejamento tributário não apenas analisar todos os 

tributos seja eles conforme França Moraes e Martinez (2015) são classificados como 

explícitos cujo pagamento dos tributos é realizado diretamente as autoridades tributárias e 

também os implícitoscitando que o custo gerado desse tipo de tributação ocorre antes da 

tributação que a empresa tem ao gerar o produto e/ou serviço, considerando o efeito antes da 

nova proposta tributária e fazendo uma projeção de como ficarão os custos após a efetivação 

dessa proposta. 

Este trabalho justifica-se por dar ênfase à parte de custeio de um planejamento 

tributário. Hanlone Heiztman (2010) estão de acordo com o framework de Scholes et al. 

(2014), como também Calijuri (2009, p.82) afirma que: “Todos os custos do negócio devem 

ser considerados e não somente os custos tributários. Os gestores devem avaliar, por exemplo, 
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o trade-off existente entre o lucro financeiro e o lucro tributário e quais os custos envolvidos 

no objetivo fiscal. ” 

O presente estudo está estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução. A 

segunda seção refere-se à fundamentação teórica da pesquisa e a terceira a metodologia e a 

quarta a análise de resultados e a quinta parte são as considerações finais. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 DEFINIÇÃO DE PME’s de acordo com CPC 

No Brasil, a Contabilidade foi regulamentada no ano de 1976, por meio da Lei 6.404, 

que possuía essência societária com grandes influências fiscais. De acordo com Iudícibus 

(2010, p. 24), “a qualidade média das disposições legais que envolvem conceitos contábeis 

evoluiu bastante no Brasil a partir desta Lei”. 

Segundo Iudícibus (2010), a introdução da Lei nº 11.941/2008 desatrelou a 

automaticidade da ligação da contabilidade com as normas tributárias, e essas mudanças 

provocaram profundas alterações na Lei das Sociedades por Ações, passando a vigorar uma 

contabilidade mais moderna. Nesse momento, deu-se início a uma nova era da Contabilidade, 

sob a égide das normas internacionais de Contabilidade emanadas pelo do IASB – 

International Accounting Standards Board.  

As pequenas e médias empresas são aquelas que não têm obrigação por força de lei a 

publicar suas demonstrações financeiras. Com a introdução da Lei 11.638/2007, criou-se o 

conceito de Empresa de Grande Porte e Pequena e Média Empresa, já que na Lei 6.404/76 

havia omissão da distinção entre estas. Assim, conforme ressalta o CFC (2007), essa 

diferenciação é: 

Para os padrões contábeis, o critério de pequena e média empresa segue a 

Lei 11.638/07, que fixa que as companhias de grande porte são aquelas que 

possuem ativos totais acima de R$ 240 milhões e faturamento anual maior 

do que R$ 300 milhões. Estas são obrigadas a adotar o padrão "IFRS Full 

(ou Pleno)", desde o ano de 2007, bem como também todas as companhias 

de capital aberto, aquelas empresas que captam recursos externos e as que 

participam de licitações públicas. O grau de exigência varia conforme o 

órgão regulador. No Brasil, além do CFC, há a CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários), a Susep (Superintendência de Seguros Privados) e o Banco 

Central (BC). 
 

Portanto, as pequenas e médias empresas são aquelas cujo faturamento bruto anual não 

ultrapasse R$ 300 milhões ou ativos totais não ultrapassem R$ 240 milhões. Nesse sentido, 

pode-se encontrar desde um pequeno negócioaté uma indústria, onde o modelo a ser aplicado 
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é o CPC PME – Comitê de Pronunciamentos Contábeis para Pequenas e Médias Empresas. 

Mesmo não havendo a necessidade das PMEs de publicar as demonstrações 

financeiras, algumas entidades são obrigadas a manter as demonstrações na forma da Lei, 

quando, por exemplo, participam de concorrências públicas, das quais devem se adequar 

conforme estabelecido na Lei das licitações nº. 8.666/1993, que exige as demonstrações 

financeiras na forma da Lei.  

Essa Lei, no seu artigo 31, apresenta as documentações exigidas para qualificação 

econômico-financeira nos processos licitatórios do último exercício social, na forma da Lei. 

 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado 

há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 

 O CPC/PME Comitê de Pronunciamentos Contábeis, em sua seção 01,t em por 

objetivo descrever o objetivo das demonstrações contábeis de pequenas e médias empresas 

(PMEs) e as qualidades que tornam úteis as informações nas demonstrações contábeis. Além 

disso, define os conceitos e princípios básicos que suportam as demonstrações contábeis das 

PMEs. 

De acordo com o CPC/PME, seção 1, para as pequenas empresas: 

O objetivo das demonstrações contábeis de pequenas e médias empresas é 

oferecer informação sobre a posição financeira (balanço patrimonial), o 

desempenho (resultado e resultado abrangente) e fluxos de caixa da 

entidade, que é útil para a tomada de decisão por vasta gama de usuários 

que não está em posição de exigir relatórios feitos sob medida para atender 

suas necessidades particulares de informação.  

 

Conforme é ressaltado no CPC/PME, seção 01, os resultados das decisões tomadas 

pelo uso das informações financeiras são de responsabilidade da administração das entidades, 

que são responsáveis pelos recursos confiados a ela.  

2.2 MUDANÇAS NA CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

“Uma das mais importantes motivações para adoção dos International Financial 

Reporting Standards – IFRS é a comparabilidade da informação contábil entre os países” 

(SANTOS e CAVALCANTE, 2014, p. 229) Tanto que para Soderstrom e Sun (2007) a 

adoção das IFRS, aprimoraram a qualidade da informação contábil. 

Então, para Pinto (2011), com adoção das IFRS através da criação das leis nº 
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11.638/07 e 11.941/09, houve uma interferência direta na contabilidade tributária pelo fato da 

existência de ajustes necessários para adoção das leis supracitadas. Relacionou ainda os 

principais pontos que houveram mudanças na contabilidade brasileira, tais como: a exclusão 

do ativo diferido, exclusão das reservas de reavaliação, exclusão da conta de exercícios 

futuros dentre outros. 

Shimamoto e Reis (2010) apresentaram outro imbróglio como consequência da adoção 

das IFRS, que além de mudar algumas nomenclaturas como Pinto (2011) já havia afirmado, 

houve também a exigência da apresentação de novas Demonstrações do Fluxo de Caixa 

(DFC) e Demonstração do Valor Adicionado (DVA), ocorreram alterações normativas que 

impactaram a forma que os contabilistas executavam suas rotinas diárias. 

 Embora, Pinto (2011) e Silva et al. (2014) afirmam ainda que o artigo nº 16 da lei 

11.941/09, assegura a neutralidade tributária nas alterações que passaram a existir de acordo 

com a contabilidade moderna, para que exista a segurança da neutralidade tributária as 

empresas devem elaborar suas demonstrações financeiras destacando as contas deajustes. 

 Pesquisadores como Rezende e Nakao (2012) trazem a tona outras alterações na 

contabilidade tributária provocada pela introdução das IFRS, cuja Lei n. 11.638/2007 trouxe 

consigo outro dispositivo fundamental, necessário para a adoção das à desvinculação da 

contabilidade financeira para fins de divulgação da contabilidade para fins de apuração de 

Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social (CS). Devido que até 2007, a prática contábil 

para fins de divulgação era fortemente influenciada pelasregras estabelecidas para fins de 

tributação, ou seja, para os autores como Silva et al. (2014), não existia antes uma separação 

entre o que era norma para divulgação e para tributação, a ponto de a Lei nº 11.941/2009 

considerar que as regras para fins de tributação estão inseridas na legislação vigente em 

31/12/2007. 

 Todavia, os autores Correr, Espejo e Altoé (2015) em seus estudos, constatou que no 

ano de 2012 os profissionais da contabilidade enfrentaram várias dificuldades para atender a 

legislação societária, principalmente no tange as notas explicativas tais como: informações 

sobre estoques, informações sobre imobilizado e etc. Houve ainda o destaque, em que a falta 

de uma educação continuada prejudica a qualidade dos profissionais da contabilidade devido 

à influência fiscal no país. Uma das causas dessas dificuldades é que segundo Stroeher e 

Freitas (2008) as empresas não entregam ao contador todos os documentos relacionados à 

contabilidade, causando assim uma discrepância entre relatórios contábeis com a realidade da 
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empresa. 

Para Granha, Wanderley e Libonati (2012), o maior obstáculo para implantação das 

IFRS no Brasil é o fato dos profissionais contábeis ocuparem seu tempo atendendo a 

legislação fiscal. Sendo assim, Deloitte (2009) apud Fragoso e Freitas (2012), incentivou que 

cada empresa compreenda os efeitos provocados pela contabilidade moderna e crie uma 

estratégia de convergência das normas contábeis, para que haja tranquilidade na implantação. 

De acordo com Fragoso e Freitas (2012), a crise financeira de 2008 solidificou a 

relevância da Contabilidade como ferramenta de transparência e controle das informações aos 

stakeholders. Porém, também relatam que muitos executivos não dão importância à Ciência 

Contábil, que por sua vez é considerada uma das maiores ciências da economia globalizada. 

Strouhal et al. (2009), enfatizaram que na República Checa em momentos de crise econômica 

há uma elevada pressão sobres os padrões contábeis com relação aos critérios utilizados para 

o reconhecimento e mensuração dos fatos nas demonstrações contábeis das PME’s. 

 

2.3 IMPACTOS DOS CUSTOS NÃO TRIBUTÁRIOS 

 

 Para Deloitte (2011) apud Granha, Wanderley e Libonati (2012), as empresas de 

pequeno e médio porte têm papel decisivo na economia mundial. Pois, foi constatado que na 

União Européia existem 28 milhões de PME’s e nos Estados Unidos 20 milhões.  

 Jacques (2009) fez um estudo através de simulações dos lançamentos contábeis em 

uma PME com intuito de identificar os impactos que adoção das IFRS e das alterações da Lei 

nº 11.638/07 promoveram. Foi constatado por essa autora que as mudanças das normas 

impactariam principalmente o valor do ativo e do lucro líquido da organização e frisou 

também a necessidade de adaptação dos profissionais contabilistas às novas regras, 

destacando uma análise da relação do custo versus benefícios envolvidos na convergência 

para as PME’s. 

Grecco, Geron, Formigoni e Segura (2013) e Pinto, Costa e Santos (2015), constataram 

que as maiores dificuldades da implantação das IFRS, são: a falta do conhecimento das 

normas, dificuldades com o idioma inglês, necessidade maior no suporte ao sistema de 

informação, aumentando assim os custos e também o tempo de trabalho, treinamento de 

pessoal, custos da nova literatura contábil e necessidade de consultoria especializada. 

Autores como, Grecco, Geron, Formigoni e Segura (2013), estudaram os custos e 
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benefícios com a implantação das IFRS na Inglaterra, Itália e Irlanda. Os resultados revelaram 

que os entrevistados não enxergam benefícios relevantes na implantação das normas e 

também evidenciaram que não houve redução relevante no custo de capital. Tanto que, para 

Bohusova e Blaskova (2011) os países economicamente desenvolvidos, onde a qualidade do 

sistema financeiro é grande, preferem não adotar as IFRS, porque para as pequenas e médias 

empresas a implantação está associada aos custos que são superiores aos benefícios nesses 

países.  Entretanto, em sua tese de doutorado, Gasparini (2015) cita que houve uma redução 

do custo de capital próprio para as empresas multinacionais, como também afirma que no 

Brasil houve quedas no custo de capital próprio para empresas que adotaram as IFRS, com a 

Lei 11.638/07. 

Por outro aspecto,  Pinto, Costa e Santos (2015), relataram os benefícios com a 

adoção das normas internacionais, tais como: maior consistência nos relatórios financeiros; 

redução dos custos para empreendimentos multinacionais, fácil acesso ao crédito e 

possibilidade de maior fatia do mercado pelo motivo da adoção das normas. Pinto, Costa e 

Santos (2015, p. 34) afirmam que: 

 

Existe uma diversidade substancial de opiniões e perspectivas dos 

profissionais de contabilidade, sendo que os preparadores demonstram uma 

forte oposição à IFRS para PME’s, enquanto que os usuários das 

informaçõesestão mais favoráveis (Quagli; Paoloni, 2012). Esses autores 

identificam como benefício de adoção da IFRS para PME’s a redução dos 

encargos administrativos para os preparadores, sendo implícita a busca do 

equilíbrio entre as necessidades do usuário da informação e a capacidade de 

desenvolver relatórios adequados.  

 

 Martins, Cunha e Garcia (2013) demonstramesse fenômeno da adoção das normas 

contábeis tem harmonizado internacionalmente com intuito de melhorar aquantidade e 

qualidade das informações disponíveis aos diferentes usuários das demonstrações contábeis, 

buscando facilitar o processo de tomada de decisão dos gestores, além de diminuir os custos 

de preparação desses demonstrativos. 

Oliveira, Dias Filho e Gomes (2014) ao estudar o impacto das IFRS sobre o custo de 

auditoria no Brasil analisando 19 empresas nacionais concluíram que houve uma redução de 

24% nos custos de auditoria após implantação das normas de contabilidade. Ao comparar com 

outros países, como a Austrália, no período da transição à adoção ao IFRS o custo com 

honorários de auditoria cresceram 23%. 

Oliveira, Dias Filho e Gomes (2014, p. 4) analisaram que: “A auditoria tem o 
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propósito de balizar a relação entre principal e agente no sentido de atenuar assimetria 

informacional e o conflito de interesses entre eles, evitando inúmeros problemas como 

fraude”. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para entender a abordagem proposta no problema de pesquisa, esta pesquisa apresenta-se 

como sendo bibliográfica e descritiva. O método bibliográfico, como descreve Silva (2006), é 

realizado pela maioria dos estudiosos, devido discutir e explicar um tema ou problema com 

bases nas referências teóricas já publicadas em livros, revista, artigos científicos, já a 

abordagem descritiva tem como objetivo observar, registrar e analisar os fenômenos sem 

entrar no mérito do seu conteúdo (OLIVEIRA, 2002). 

O artigo procurou tratar dentro do tax avoidance o planejamento tributário, os impactos 

tanto nos custos não tributáveis, como também, alterações na contabilidade tributária após o 

fato ocorrido, que foi a adoção das IFRS com a criação do CPC PME, a partir do ano de 2010. 

 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

A partir da pesquisa bibliográfica, foi possível chegar parte descritiva, ou seja, trouxe á 

tona os impactos tanto positivos como negativos dos custos não tributáveis pelo surgimento 

de um novo fato na contabilidade brasileira que foi a adoção do CPC PME. 

Diante do exposto, foram elaboradas duas tabelas que permitem a comparação desses 

impactos e outra com as alterações promovidas na contabilidade. 

 

QUADRO 1: IMPACTOS POSITIVOS X NEGATIVOS DOS CUSTOS NÃO TRIBUTÁVEIS APÓS 

ADOÇÃO CPC PME 

Pesquisadores Positivos Negativos 

Jacques (2009) Não houve Valor ativo e lucro líquido. 

Grecco, Geron, Formigoni e 

Segura (2013)  
Não houve 

Custos com sistema de 

informação, treinamento de 

pessoal, nova literatura 

contábil, necessidade de 

consultoria especializada. 

Gasparini (2015) Redução do custo de capital próprio Não houve 

Pinto Costa e Santos (2015) Maior consistência nos relatórios Custos com sistema de 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Portanto, ao analisar essa tabela, é notável que com a implantação das IFRS, gerando a 

adoção do CPC PME, chega-se ao resultado de que os impactos positivos foram maiores que 

os negativos. Sendo que, somente três autores como Pinto Costa e Santos (2015) 

mencionaram ambos os efeitos, os demais somente um posicionamento de pró ou contra. 

 

QUADRO 2: ALTERAÇÕES NA CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 
Pesquisadores Alterações 

Pinto (2011) 

A exclusão do ativo diferido, exclusão das reservas de reavaliação, exclusão 

da conta de exercícios futuros dentre outros. 

 

Shimamoto e Reis (2010) Exigência da apresentação da DFC e DVA. 

Rezende e Nakao (2012) 
Desvinculação do IR e CSLL da Contabilidade Financeira para 

Contabilidade Tributária. 

Silva et al. (2014) Separação entre o que era norma para divulgação e para tributação. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

De acordo com Formigoni, Antunes e Paulo (2009) a regulação contábil estabelece um 

conjunto de normas e procedimentos a serem adotados pelas empresas na elaboração e 

divulgação das informações financeiras para os usuários externos, enquanto a legislação 

tributária determina a adoção de regras fiscais para apuração do lucro tributável. 

Então, como pode ser visto as alterações não foram nada drásticas, tanto que Silva et 

al. (2014) relata sob a perspectiva tributária, tem-se que a introdução dos IFRS afetou 

sensivelmente a apuração do Imposto de Renda da pessoa Jurídica (IRPJ),  da  Contribuição  

Social  sobre  o Lucro Líquido (CSLL). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Souza et al. (2014) citam que o Brasil convergiu suas normas de contabilidade às 

normas internacionais (IFRS) por meio do Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e que 

as essas mudanças ocorreram de forma gradual e sua aplicação começou no ano de 2008, com 

a publicação da legislação pertinente, no qual se tornou obrigatória nas normas das sociedades 

financeiros, redução de encargos 

administrativos. 

informação, treinamento de 

pessoal, nova literatura 

contábil, necessidade de 

consultoria especializada. 

Martins, Cunha e Garcia (2013) 
Redução dos custos de preparação 

dos demonstrativos contábeis. 
Não houve 

Oliveira,Dias Filho e Gomes 

(2014) 

Redução de 24% dos custos de 

auditoria. 
Não houve 
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anônimas a partir do exercício 2010. 

 Nesse presente estudo, tanto a problematização quanto o objetivo foi respondidos, 

constatando-se por vários autores entre eles Pinto, Costa e Santos (2015) como os demais 

pesquisadores afirmam, que os custos não tributários causados negativamente pela adoção do 

CPC PME foram desde como custos de treinamento de pessoal até implantação de novos 

softwares. 

 Contudo, foi possível constatar, que diferentemente dos países europeus como a 

Inglaterra, a adoção do CPC PME houve efeitos positivos, que resultaram numa redução do 

custo de capital próprio e nos gastos com auditoria de acordo com Oliveira Filho e Gomes 

(2014). No entanto, para Pinto, Costa e Santos (2015) os custos foram maiores que os 

benefícios. 

 Para pesquisas futuras aconselha-se um estudo empírico sobre o tema, assim como 

também um estudo de caso, uma vez que, a literatura apresentou uma porcentagem de 40% 

dos efeitos positivos com relação à adoção do CPC PME’s contra 30% de efeitos negativos. 

 Portanto, ao realizar esse estudo foi possível demonstrar que as mudanças ocorridas na 

contabilidade tributária após adoção das IFRS, juntamente com a do CPC PME não foram 

impactantes eo quanto que os custos não tributários que fazem parte do framework de Scholes 

et al. (2014), precisam ser analisados num planejamento tributário, para tomada de decisão do 

gestor no seu cotidiano. 
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OS EFEITOS NEGATIVOS DO BENEFÍCIO/INCENTIVO FISCAL 
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AVOIDANCE 

 

 

André Ernesto Campos1 

Eloy Paste Júnior2 

Ana Clara Fonseca do Amaral3 

 

 

Resumo: A partir do framework de Scholes et al. (2014), surgiu um novo conceito sobre tax 

avoidance que influenciou diretamente na maneira de na gestão das empresas ainda mais ao 

se tratar de um incentivo fiscal/benefício fiscal, pois diferentemente do planejamento 

tributário tradicional no qual pensava-se quanto menor o tributo maior seria o lucro, Sholes et 

al. (2014) mostra necessário ter uma visão ampliada, contemplando todos os tributos, todos os 

custos e todas as partes. Sendo assim, esse artigo vem com intuito de mostrar através de uma 

pesquisa bibliográfica as consequências não conformes para as empresas que de uma forma 

míope analisam somente o aspecto tributário, como por exemplo o impacto de um incentivo 

fiscal quando uma empresa recebe proposta de instalar a sua sede em outra região da atual, 

qual o impacto deste incentivo, há somente benefícios? A conclusão do acervo bibliográfico 

demonstra que sem uma análise considerando todas as partes, todos os tributos e todos os 

custos, nem sempre o incentivo fiscal é benéfico, pois sempre há um custo implícito em um 

incentivo fiscal, por outro lado, um incentivo fiscal atrelado com um estruturado 

planejamento tributário, a empresa pode maximizar seus resultados.  

 

Palavras-chave: planejamento tributário. Framework de Sholes. Benefícios fiscais. 

Incentivos fiscais; renúncia fiscal. 

 

 

Abstract: From the framework of Scholes et al. (2014), a new concept of tax avoidance has 

emerged that has directly influenced the way of corporate management even more when it 

comes to a tax incentive / fiscal incentive, since unlike traditional tax planning in which the 

lower the larger tax would be the profit, Sholes et al. (2014) shows it necessary to have an 

enlarged view, contemplating all taxes, all costs and all parties. Thus, this article aims to show 

through a bibliographical research the nonconforming consequences for companies that, in a 
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short-sighted way, only analyze the tax aspect, such as the impact of a tax incentive when a 

company receives a proposal to install the your headquarters in another region of the current, 

what is the impact of this incentive, are there only benefits? The conclusion of the 

bibliographic collection demonstrates that without an analysis considering all parties, all taxes 

and all costs, not always the tax incentive is beneficial, because there is always an implicit 

cost in a tax incentive, on the other hand, a tax incentive linked with a structured tax planning, 

the company can maximize its results. 

 

Keywords: Tax planning. Sholes framework. Tax benefits. Tax breaks. Tax exemption. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O incentivo fiscal está vinculado a redução da carga de tributos, onde segundo Elali 

(2010), a manutenção do Estado se faz necessária com a arrecadação de recursos financeiros, 

fonte que sustenta todo aparto no âmbito da saúde, educação, segurança, habitação, transporte. 

Neste contexto o tributo surge como uma fonte para alavancar o desenvolvimento nacional, 

cujo conceito deve abarcar de forma especial a redução das desigualdades regionais e sociais. 

Através de normas tributárias, pode e deve o Estado induzir os agentes econômicos a 

melhores práticas de comportamentos que são desejáveis na busca da ordem econômica 

proposta no plano da Constituição.  

Para Varsano (1998) as normas tributárias indutoras a partir do modelo proposto na 

Constituição, podem instituir benefícios e/ou agravamentos, visando à realização de 

comportamentos mais desejáveis pelos agentes econômicos. 

O Brasil ainda é um dos países com um elevado índice de impostos incidentes sobre as 

operações realizadas pelas pessoas físicas e pessoas jurídicas (SANTOS et al., 2008). 

Conforme citam Mattos, Rocha e Toporcov (2013) a nação brasileira é um dos países em 

desenvolvimento com uma das mais elevadas estimativas de evasão fiscal, atingindo 37,8% 

do PIB, onde segundo (Brasil, 2007, p.17) a carga tributária é o quociente entre a receita 

tributária total e o valor do PIB (Produto Interno Bruto) dessa forma Nishioka (2010) afirma 

que deve haver cuidadosamente um planejamento das receitas recebidas, dos custos e 

despesas pelas empresas. Neste cenário aparecem os incentivos fiscais, que de acordo com 

Formigoni (2008) são instrumentos baseados em desoneração tributária, mediante outorga, 

pelo Estado, de tratamento tributário diferenciado ao contribuinte, cujo objetivo é alcançar o 

desenvolvimento econômico e reduzir as desigualdades sociais nacionais e regionais. E ainda, 

o incentivo à economia, o fomento a determinados setores e produtivos ou regiões, aumento 
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do saldo da balança comercial, o desenvolvimento do parque industrial nacional, a geração de 

empregos, a colocação de produtos de fabricação nacional no mercado externo e promover 

ações ou comportamentos em prol da sociedade. 

Anteriormente o conceito de um bom planejamento tributário se encaminhava no 

sentido de elisão, onde quanto menos impostos pagos, maior seria o lucro. Todavia essa visão 

tradicional foi refutada por Sholes et al. (2014) com o novo framework, cujo um eficiente 

planejamento tributário, contempla todos os tributos, todas as partes e todos os custos, 

resultando na maximização dos resultados como um todo. 

Então, seguindo o framework de Scholes et al. (2014), surge a seguinte pergunta 

problema: quais são as consequências para as empresas que aceitam ou recebem um incentivo 

fiscal que consideram somente a parte tributária dentro do tax avoidance? Tornando como 

objetivo dessa pesquisa mostrar que ao analisar somente um aspecto dentro desse novo 

arcabouço a empresa pode sofrer vários impactos não conformes ou prejudiciais a sua gestão 

e sua continuidade. 

A justificativa deste estudo, como valida Forte (2001, p.18) é que servirá de 

balizamento para os gestores que utilizam um planejamento tributário tradicional, bem como 

para a sociedade, administração pública, consideração que um incentivo fiscal seria uma das 

soluções para o aumento do lucro nas empresas, considerando ainda os reflexos favoráveis ou 

não as partes relacionadas, ou seja: sociedade, a empresa e o governo. Como afirma Calijuri 

(p. 16, 2010) “a tributação, como área de pesquisa na contabilidade constitui-se em um campo 

fértil, que, no entanto, pouco tem sido aproveitada no Brasil”, sendo esta abordagem 

importante, necessária com campo de atuação da contabilidade e da gestão.  

Na área acadêmica o estudo visa aprimorar ainda mais a pesquisa sobre o tema 

abordado, tanto dos incentivos, quanto dos tributos, quanto da guerra fiscal que se instaura a 

partir dos incentivos fiscais. (PIRES, 2007, p. 28-29). Ainda quanto a importância do tema, 

destaca Borges (2007, p.8) que os estudos sobre incentivo fiscal necessitam de maior 

abrangência, maios amplitude, com uma perspectiva de suas correlações. Segundo (BRASIL, 

2007, p.75) a renúncia fiscal vinculadas como por exemplo as contribuições previdenciárias, 

se aproximam de 54 bilhões em média ao ano. De acordo com (FOLHA DE S. PAULO 2007) 

os incentivos estão concentrados na região Sudeste (45,86%) em volume de impostos, em 

termo de arrecadação a região mais beneficiada é a Norte, por causa dos incentivos da Zona 

Franca de Manaus – ZFM, que já permanecem há 40 anos. 
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O presente artigo está dividido em cinco sessões: a primeira introdução, segundo 

referencial teórico, a terceira metodologia, a quarta estudo de caso e a quinta considerações 

finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A relevância do Planejamento Tributário 

 

Varsano, et al. (1998) descrevem que a estabilização da economia e o crescimento 

decorrente do Plano Real, propiciaram apreciável ascensão da receita pública. No ano de 

1994, a carga tributária brasileira foi de 29,8% do PIB, a mais elevada já registrada na nação 

brasileira até aquele momento, e nos dois anos seguintes conservou em torno de 29%. Os 

dados de arrecadação referentes a 1997 apontaram para resultado da mesma ordem de 

grandeza.  

Uma pesquisa mais aprofundada sobre a evolução da carga tributária brasileira 

segundo dos Santos et. al. (2008) comprova que ainda que haja alguma controvérsia sobre o 

tamanho preciso da carga tributária bruta brasileira (CTBB), não resta dúvida de que ela 

aumentou consideravelmente nos últimos 12 anos. 

Para Nishioka (2010) uma forma lícita de realizar a redução da carga tributária seria da 

elisão fiscal, ou seja, a utilização de parâmetros legais para efetivamente a empresa 

desembolsar uma quantidade monetária menor em relação ao que pagava, na hora de quitar os 

tributos. Mas é preciso ir além da elisão fiscal e realizar um planejamento tributário. 

Estudiosos como Calijuri (2010), Hanlon e Heitzman (2010) ressaltam a importância 

de usar o tax avoidance seguindo o framework de Scholes et al. (2014), ou seja, analisando 

todos os tributos, todos os custos e todas as partes. Shackelford e Shevlin (2001) 

evidenciaram o tanto que o arcabouço de Sholes et al. (2014) influenciou o desenvolvimento 

de pesquisa empírica em contabilidade, além do que esse tripé de “all cost, all taxes and all 

parties” tornou-se um paradigma muito aceito entre o predito e o real, sendo em pesquisas na 

área tributária ou não. 

 

2.1.1 Tributação – todos os tributos 

 

França, Moraes e Martinez (2015) assim como Calijuri (2010) estão de acordo com o 
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framework de Scholes et al. (2014), pois descrevem em seus estudos dois tipos de impostos o 

explícito e o implícito, que podem ser conceituados de uma forma simples como descrito por 

França, Moraes e Martinez (2015), o tributo explícito é o valor que vem junto a guia de 

pagamento de imposto diretamente as autoridades tributárias. 

Ao retratar sobre tributo implícito Calijuri (2009) mostra e exemplifica sobre o assunto 

a partir da variação de retorno entre dois ativos sobre o fluxo de caixa, no qual um é maior 

que o outro. Essa diferença das variações acaba por gerar um tributo implícito, pois os 

acionistas irão preferir aquele fluxo de caixa cujo ativo tenha maior retorno. No entanto, 

França, Moraes e Martinez (2015) trazem a luz do exposto um conceito melhor explicado 

citando que o custo gerado desse tipo de tributação ocorre antes da tributação que a empresa 

tem que gerar ao produto e/ou serviço, considerando o efeito antes da nova proposta tributária 

e fazendo uma projeção de como ficarão os custos após a efetivação da nova proposta 

tributária. 

 

2.1.2 Custos – todos os custos 

 

Todos os custos como indica Scholes et al. (2014) representa tanto os custos 

tributários quanto os não tributários.  

“Os Custos de conformidade à tributação – compliance costs of taxation, em inglês – 

correspondem ao custo dos recursos necessários ao cumprimento das determinações legais 

tributárias pelos contribuintes. ” (BERTOLUCCI, NASCIMENTO, 2002, p. 56). 

Para exemplificar melhor, custos tributários segue abaixo um quando descrevendo o 

custo tributários: 
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        Fonte: BERTOLUCCI, NASCIMENTO (2002) 

 

Enquanto, um custo não tributário pode ser citado o custo com logística, pois segundo, 

Calderano e Júnior (2008) quando a empresa Automobilística Mercedes – Benz se instalou na 

cidade mineira de Juiz de Fora, um dos motivos para escolha do local foram cidades perto dos 

portos do país, ou seja, a questão envolvendo a logística foi importante. Sendo que, pode-se 

considerar outros custos não tributários como a sazonalidade por exemplo. 

 

2.1.3 Todas as partes 

 

Segundo Freeman (1984) a palavra stakeholder em uma instituição é, definida, 

qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos 

dessa empresa. 

Portanto, quando Scholes et al. (2014) citam em seu framework todas as partes, 

significa que são todos os agentes que estão envolvidos no planejamento tributário como por 

exemplo: a empresa em si, o governo, fornecedores, investidores, gestores, operários, os 

autores dizem numa palavra o que representa all parties, que são os stakeholders. Pois, 

Rowley (1997) afirmar que diversas pesquisas já realizadas têm como objetivo de identificar 

quem são os stakeholders da empresa e determinar quais tipos de influência eles exercem. 

 

2.2 Incentivos fiscais, benefícios fiscais e Renúncia fiscal. 
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De acordo com Formigoni (2008), tem-se utilizado os termos incentivos fiscais, 

renúncia fiscal e benefícios ficais como sinônimos. Pois, para alguns autores como Rodrigues 

(2007), os incentivos fiscais de uma forma geral representam situações desonerativas de 

imposto e estão no mesmo plano. No entanto em termos jurídicos há diferenças ainda que não 

uniformizadas o entendimento.  

Diniz e Ribeiro (2004), reforçando seguem a mesma linha de raciocínio de Formigoni 

(2008) e Rodrigues (2007), relatando que alguns signos como subsídio, isenção, redução de 

alíquota, alíquota zero não recebem tratamentos diferentes quando se trata de um incentivo, 

renúncia fiscal, ou de um benefício fiscal. 

Todavia, existem pesquisadores, como Diniz e Fortes (2007) que discordam de 

Rodrigues (2007) descrevendo a diferença entre os termos. Para esses autores supracitados 

acima incentivo fiscal refere-se na busca em obter resultados de natureza extrafiscal ao longo 

do tempo em direção ao bem comum, exigindo uma contrapartida por parte do contribuinte. 

Já os benefícios fiscais são privilégios outorgados pela União a determinados contribuintes 

que abrangem fatos geradores no tempo e não exigem uma vinculação de contraprestação. Os 

benefícios fiscais objetivam apenas o benefício dos próprios contribuintes.  

 

2.2.1 Incentivos Fiscais 

 

Incentivos fiscais de acordo com MELO (2007, p.140) são renúncias fiscais por parte 

do Governo que geram em contrapartida benefícios as empresas ou contribuintes. Onde o 

Governo através da desoneração de tributos concede tratamento diferenciado a empresa, 

buscando gerar: desenvolvimento econômico da região, alavancagem de setores produtivos, 

alavancagem das regiões, igualar as condições sociais nacionais e regionais, aumento do saldo 

da balança comercial, prospectar os produtos internos ou nacionais no mercado do exterior, 

desenvolvimento das industrias nacionais, e geração de emprego. 

Para Avellar e Alves (2008, p.144)  

 

A prática de incentivos fiscais à inovação é comumente adotada por diversos 

países com intuito de estimular um aumento nos investimentos das firmas 

em atividades tecnológicas, sendo especialmente às atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). De maneira geral, esses incentivos podem ser 

oferecidos de duas formas: pela dedução do imposto de renda e/ou pelo 

crédito fiscal.  
 



 
 

 

360 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

Kannebley Júnior e Porto (2012) reforçam o que foi citado por Avellar e Alves (2008) 

no parágrafo anterior, afirmando que os incentivos fiscais podem ser desmembrados em 

subvenções, isenções, redução de alíquotas e de base de cálculo, alíquotas zero, créditos 

presumidos, subsídios e diferimentos. Os incentivos tributários são vastamente utilizados 

pelos países desenvolvidos para estimular os gastos em P&D como é o exemplo do Canadá 

(1944), Estados Unidos (1954), Austrália (1986). 

Contudo, aqui no Brasil segundo Amaral Filho (2010) existe uma relação entre 

incentivo fiscal e desenvolvimento local e regional, no qual, resulta em oferecer incentivos 

fiscais para uma região específica com intuito de atrair empresas. O incentivo fiscal entra, 

expressamente para adicionar um diferencial na cesta de fatores, tornando-a mais atraente.  

Segundo Pires (2001), embora os incentivos fiscais, serem considerados instrumentos 

que visam ao desenvolvimento nacional, devem ser conciliados com os princípios que 

informam a ordem fiscal e tributária brasileira. Para tanto, deve destacar a importância de se 

respeitar a capacidade contributiva.  Este mesmo autor crê que a concessão de incentivos 

fiscais deve ser percebida como instrumento de desenvolvimento e de melhoria da qualidade 

de vida da população, por meio da criação de empregos, da geração e redistribuição da renda. 

Portanto, para Varsano et al. (1998) o incentivo fiscal pode ser concebido como uma 

abolição marginal de tributo em virtude do aparecimento de uma nova oportunidade de uso 

privado de recursos da sociedade cujos benefícios sejam superiores aos do uso público a que 

se destinavam.  

 

2.2.2 Benefícios fiscais 

 

De acordo com Ávila (2006), a Constituição Federal estabelece como requisito de 

validade para concessão de benefícios fiscais, previsão particular em específica no caso do 

ICMS, além do Código Tributário Nacional, determina que se o benefício fiscal tiver sido 

concedido por prazo certo e em funções de determinadas condições, como consta no artigo 

178 não poderá ser revogado nem modificado.  Ou seja, o benefício fiscal é um regime 

especial de tributação que envolve uma vantagem ou simplesmente um desagravamento fiscal 

perante o regime normal, assumindo-se assim como uma forma de isenção, redução de taxas, 

deduções à matéria coletável, amortizações e/ou outras medidas fiscais dessa natureza. 

Ainda para Basso (2010) os benefícios fiscais devem exercer uma influência decisiva 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa
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sobre as condutas das empresas, devem configurar uma forma de regulagem apropriada para 

atenuar os custos do investimento. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa se apresenta essencialmente como bibliográfica, de acordo com Lakatos 

e Marconi (2011), foi realizada a partir de artigos, teses, dissertações e livros para explicação 

tanto da pergunta problema como do objetivo. 

Esse estudo, procurou tratar dentro do tax avoidance de Scholes et al. (2014), por uma 

revisão bibliográfica, trazendo em evidencia um acervo de estudos de autores sobre o tema, as 

consequências de se analisar somente a parte tributária de um incentivo fiscal/benefício fiscal. 

 

4 ESTUDO DE CASO 

4.1 Contextualização 

 

Uma empresa quando recebe um incentivo fiscal/benefício fiscal, seja em qual esfera 

governamental, se analisado dentro de outros quesitos do tax avoidance, definido por Sholes 

et al. (2014) gera benefício para todas as partes. Para o governo maior índice de 

empregabilidade e desenvolvimento regional e para os gestores uma redução dos tributos. 

Dessa forma, o incentivo fiscal resulta num planejamento tributário. 

Todavia, muitas empresas, ao serem ofertadas com um incentivo/benefício fiscal, 

visam somente o fator tributário, porém como citado no parágrafo anterior senão for analisado 

sobre o framework Scholes et al. (2014) pode haver sérias consequências como alto custo com 

logística, que ultrapasse o valor do benefício fiscal concedido a empresa, mão-de-obra 

qualificada, sazonalidade entre outros impactos negativos. 

Segundo (ELALI, 2007, p.53; FABRETTI, 2000, p.301-302; MONTEIRO, 2007, 

p.359) o incentivo fiscal ou renúncia fiscal, é uma das maneiras que o Estado se utiliza para 

incentivar a operacionalização de certas atividades ou regiões. Destaca-se que para o Estado 

abrir mão de certa arrecadação, gera-se um custo implícito, onde o Estado buscará uma outra 

forma para cobrir a ausência de arrecadação gerada por conceder o incentivo fiscal. 

 

4.2 Análise dos Resultados 
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Suponha-se, que uma empresa automobilística receba um incentivo fiscal para se 

instalar no Nordeste e essa indústria trabalha com o sistema de estoques just-in-time (JIT), que 

segundo Moden (1984) é um modelo de gestão da produção, em que os insumos são 

fornecidos apenas no momento em que serão processados. Côrrea e Gianesi (1993) descrevem 

que o (JIT), veio para suprir o Just-in-Case, no qual grandes quantidades de materiais e 

produtos ficavam armazenadas para estarem disponíveis quando fossem necessários ao 

processo produtivo. Sendo assim, o fundamental objetivo do (JIT) é a diminuição dos 

estoques e a consequente diminuição de custos, pois, com ele, torna-se necessária menos área 

disponibilizada para estocagem dentro da empresa. 

Dessa forma, essa indústria automobilística deve analisar dentro do framework de 

Scholes et al. (2014) se realmente vale a pena transferir o parque industrial da empresa onde 

já se encontra instalada para uma região, onde ainda não tem os fornecedores de matéria-

prima (custo com logística), provavelmente a mão-de-obra não é qualificada para a fabricação 

de automóveis (custo com treinamento). 

Portanto, os gestores devem analisar se realmente compensa arcar com altos custos 

para transferir o parque industrial em relação ao incentivo fiscal. Pois, acontece de médias 

empresas analisarem somente a parte tributária e depois de passar alguns meses instalados na 

nova sede, perceberem que o valor monetário do benefício é menor que os custos que a 

companhia está tendo para operar no dia-a-dia, além da falta de fornecimento de matéria-

prima imediata, mesmo não sendo uma empresa com modelo de just-in-time. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da realização desse estudo, além de enaltecer a importância do framework de 

Scholes et al. (2014), descrevendo detalhadamente sobre todas as partes envolvidas nesse 

arcabouço, foi possível constatar que não se consegue realizar um tax avoidance, analisando 

somente a parte tributária do planejamento. 

Dessa forma, tanto a pergunta problema como o objetivo foram respondidos, 

mostrando que ao analisar somente a questão tributária seguindo um planejamento tributário 

tradicional, ou seja, quanto menos tributos maior será o lucro da empresa, os gestores como 

foi demonstrado no estudo de caso estará arcando com altos custos além de afetar as partes 
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como a ausência de uma mão-de-obra especializada juntamente com a cadeia de suprimentos 

para fornecimento de produtos. 

Diante desse exposto, para pesquisas futuras recomenda-se uma pesquisa de campo 

trazendo a luz um estudo de caso de uma organização que passou por esse processo, como 

também um estudo empírico. 
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A DISTANÁSIA E A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE EM PREJUÍZO DA 

SOCIEDADE 

 

 

Rodrigo Grazinoli Garrido1 

Vívian Boechat Cabral Carvalho2 

 

 

Resumo: O presente artigo objetiva analisar a judicialização da saúde quando já não mais se 

justifica qualquer intervenção médica, já que o organismo da pessoa não mais responde por se 

encontrar em fim de vida. É necessário que se reconheça a prática da distanásia e sua absoluta 

inutilidade quando a doença já é irreversível e ainda assim a família insiste em buscar 

judicialmente o tratamento ou outro tipo de intervenção que não resultará cura e nenhum 

outro benefício ao paciente. O problema deste artigo é: De que forma a judicialização da 

saúde concorre para promover a distanásia e o consequente prejuízo à sociedade na medida 

em que o atendimento a um paciente inviável implica restrição de atendimento a outros casos 

de cura provável? A metodologia empregada foi qualitativa, baseada em estudiosos da 

temática, tais como Leocir Pessini, Felipe Assensi, José de Oliveira Ascenção, dentre outros. 

 

Palavras-chave: obstinação terapêutica; judicialização da saúde; morte indigna; lesão à 

sociedade.  

 

 

Abstract: This article aims to analyze the judicialization of health when medical intervention 

is longer justified, since the body of the pacient no longer responds at the end of life. It is 

necessary to recognize the practice of dysthanasia and its absolute uselessness when the 

disease is already irreversible and yet the family insists on seeking the treatment or other type 

of intervention that will not result in cure nor other benefit to the patient. The issue this article 

is: In which way does the judicialization of health contributes to promote dysthanasia and the 

consequent damage to the society at the extent that the care to a  dying patient implies 

restriction of attendance to other cases with more viable cure? The methodology used was 

qualitative, based on authoritys on the subject such as Leocir Pessini, Felipe Assensi, José de 

Oliveira Ascenção, among others.    

 

Keywords: therapeutic obstinacy; judicialization of health; undignified death; damage to 

society. 
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Judicialização da saúde é um fenômeno consistente em o cidadão buscar por vias 

judiciais o medicamento, tratamento ou procedimento (clínico ou cirúrgico) que não 

conseguiu obter por meio de requerimento administrativo. Essa prática, recorrente no Brasil, 

tem aumentado consideravelmente, causando uma sobrecarga ao Poder Judiciário, com 

demandas que nem sempre são legítimas, pois, em alguns casos, são requeridos recursos em 

benefício de doentes incuráveis (distanásia) e até mesmo com morte cerebral.  

Uma das consequências dessa prestação de saúde pública, que se efetiva mediante 

utilização dos meios judiciais, é que não raro algumas pessoas acionam o Poder Judiciário 

requerendo algum tipo de atendimento extremamente oneroso para os cofres públicos e com 

pedido liminar e, como não há tempo hábil para requerer uma perícia para que o Judiciário se 

certifique sobre a real necessidade daquele procedimento, o magistrado defere o pedido. 

Assim, tem-se um determinado cidadão destinatário de um atendimento preferencial ordenado 

pelo Judiciário que, no momento de sua necessidade, socorre-se do direito de ação para o 

tratamento de saúde. Acontece que, enquanto um titular do direito à saúde pública atravessa a 

imensa fila de pessoas desassistidas pelas vias administrativas e aciona o Judiciário, muitos 

outros titulares do mesmo direito (direito à saúde) ficam sem atendimento porque os gastos 

com aquele cidadão absorveram recursos que atenderiam centenas de outros casos mais 

simples e de cura provável. Assim, um titular bem informado a respeito de seus direitos 

obtém uma sentença satisfativa de sua necessidade, alcança atendimento de forma prioritária, 

acarretando prejuízo a milhares de outros que possuem idêntico direito. Daí a necessidade de 

realizar um estudo mais aprofundado, buscando soluções para as ações desnecessárias em 

detrimento do atendimento a outros casos que por certo favoreceriam um número muito maior 

de pessoas que dependem dos serviços públicos de saúde.  

O presente artigo objetiva estudar a judicialização da saúde como fenômeno brasileiro 

de provocação do Judiciário para obtenção de atendimento à saúde, mormente quando esse 

direito não se justifica pela constatação do estado de fim de vida, posto que será um cidadão 

atendido em detrimento de muitos outros que ficam sem assistência, numa fase histórica em 

que se mostra imperativa a observância dos direitos coletivos da sociedade, aqueles que são 

comuns a todos os cidadãos. Pretende-se demonstrar que não é justo o atendimento 

preferencial a determinados pacientes se eles já se encontram em estado irreversível de 

doença incurável – o que não promove a equidade. 

 



 
 

 

368 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

1 A necessidade de se combater a obstinação terapêutica  

 

 “Distanásia” é uma expressão composta por dois prefixos: dys, que significa “ato 

defeituoso”, e thanatus, que significa morte, que traduz, por seu conceito etimológico, o 

prolongamento excessivo do processo de morte de um paciente. É uma conduta médica na 

qual o paciente em fim de vida é submetido a grande sofrimento, no intuito de postergar o 

momento da morte e ter a sua vida prolongada.  

A distanásia é um quadro em que a adoção do excesso terapêutico é implementada, 

não produzindo cura ou salvação do enfermo, sendo que esses procedimentos impõem 

sofrimento e dor ao enfermo, por isso tratamento fútil, que não promove reversão do quadro 

de saúde, que levará o paciente à morte (SANTORO, 2012, p. 130). 

Diante da evolução da tecnologia voltada aos serviços de saúde, tal prática se tornou 

um problema, uma vez que é possível prolongar por longos períodos o sofrimento do 

enfermo. Nesse sentido, preceituam Pessini e Barchifontaine, que “a distanásia começou a se 

tornar um problema ético de primeira grandeza na medida em que o progresso tecnocientífico 

começa a interferir de forma decisiva nas fases finais da vida humana” (PESSINI; 

BARCHIFONTAINE, 2014, p. 438). 

O que há, na verdade, é uma necessidade de se combater a obstinação terapêutica. 

Aliás, o Código de Ética Médica, em seu artigo 41, esclarece que essa prática não está em 

conformidade com o exercício ético da Medicina, ao prescrever que nos casos de doença 

incurável e terminal, o médico deve oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem 

empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, considerando a vontade 

do paciente ou, em face de sua impossibilidade, a de seu representante legal (BRASIL. CEM, 

2009). 

Além disso, a Resolução nº 2.156/2016, que define critérios para admissão e alta de 

pacientes nas UTI´s, evidencia que pacientes com doença em fase terminal e que não 

apresentam possibilidade de recuperação, não devem ser admitidos nas Unidades de Terapia 

Intensiva (DADALTO; SAVOI, 2017).  

 

2 O parâmetro ideal: a morte no tempo certo  

 

Vive-se uma era de direitos relativos, não havendo em abstrato nenhum direito que 
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deve se sobrepor a outro, nem mesmo o direito à vida, devendo ser sopesado in casu que 

direito deve prevalecer em sacrifício de outro, sendo eleito aquele que melhor tutele os 

interesses da dignidade da pessoa humana, mais que princípio, valor do ordenamento jurídico. 

Nesse diapasão: “O Direito tem que aceitar a relatividade da vida; bem como a verdade muito 

simples, mas que o dia-a-dia faz por ignorar, que no ponto de vista individual toda a vida é 

aproximação da morte” (ASCENSÃO, 2009, p. 424). 

O prolongamento artificial da vida, por meio de aparelhos de tecnologia médica de 

ponta demonstra que a vida pode durar por um tempo cada vez maior: “Este prolongamento 

artificial pode arrastar-se muito. [...]. Essas práticas são em geral eticamente condenáveis, por 

desrespeitarem a verdade da morte” (ASCENÇÃO, 2009, p. 425). 

A distanásia não deve ser implementada, lutando-se pela vida “a qualquer custo”, 

independentemente de qualidade desta vida, pois “Tudo o que puder melhorar a condição do 

paciente – o que se chama a qualidade de vida – é devido” (ASCENÇÃO, 2009, p. 428). Todo 

recurso que visa o bem-estar do enfermo deve ser aplicado, assim, “O dever é o de evitar a 

morte se possível: não o sendo, acompanhar o paciente terminal até o fim; eliminando ou 

limitando o sofrimento, porque o sofrimento é em si um mal, embora possa ser sublimado 

pela sua aceitação individual. ” (ASCENÇÃO, 2009, p. 432). Esse é o papel da medicina 

contemporânea, baseada na humanização do processo de morte.  

Deve-se, entretanto, buscar promover a morte no tempo certo, a ortotanásia, uma 

expressão de etimologia grega derivada da junção das palavras ortos, o mesmo que certo, e 

tanatos, que significa morte natural. O estudioso de Bioética, professor Jackes Roskam, em 

1950, apresentou um conceito intermediário entre provocar a morte (eutanásia) e prolongar o 

processo de morte (distanásia) – a morte na hora certa, a Ortotanásia (SANTORO, 2012, p. 

132). Preocupado com o excesso terapêutico, com os recursos tecnológicos empregados à 

saúde, o estudioso chegou à conclusão de que, ao escolher entre antecipar a vida humana por 

meio da eutanásia e prolongar pela obstinação terapêutica, há um meio termo que é a morte na 

hora correta, morte natural ou Ortotanásia, que é aquela que resguarda a dignidade da pessoa 

humana, permitindo-lhe viver até o limite do tempo que seria natural, sem abreviar a vida nem 

submeter a pessoa a sofrimentos extremos pela excessiva utilização de suporte vital, cujos 

resultados não trazem a cura como consequência, eis que o estágio da enfermidade é terminal. 

 

3 Limitações dos serviços de saúde, sobretudo público: interesses coletivos em jogo 
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É importante destacar que o sistema de saúde pública se encontra falido, com poucos 

recursos, não raro obrigando o médico a optar por um paciente (clinicamente viável) em 

detrimento de outro (que apresenta quadro clínico e condições de saúde de cura improvável). 

Nesse sentido, “[...] sob a condição de escassez de recursos, a eficácia econômica é uma 

exigência ética. Como um aspecto da relação custo-benefício, esta eficácia pertence aos 

deveres profissionais exigidos do médico pela ética médica” (SOUZA, 2011, p. 149). Daí, 

infere-se que essa decisão implica deixar outros sem atendimento para atender a um, ainda 

que ambos dependam de atendimento absolutamente necessário, conforme salienta Leo 

Pessini: “[...] existem limites também aos recursos necessários. Não temos os recursos – 

pessoas, tempo, ou dinheiro – para fazer tudo que pode ser feito para cada paciente. Cada 

decisão em termos de escolha para se fazer o bem para um paciente é uma escolha implícita 

de não fazer nada a outro” (PESSINI, 2007, p. 264). 

Vale destacar a necessidade do atendimento à dignidade da pessoa enferma, como 

fundamento e justificação dos direitos fundamentais, materializado em duas vertentes 

igualmente importantes: 

 

A preservação e a promoção desses direitos têm uma dimensão individual e 

outra social. A dimensão individual está ligada ao sujeito do direito, seus 

comportamentos e suas escolhas. A dimensão social envolve a atuação do 

Estado e de suas instituições na concretização do direito de cada um e, em 

certos casos, de intervenção para que comportamentos individuais não 

interfiram com direitos próprios, de outros ou de todos (BARROSO; 

MARTEL, 2010, p. 18). 

 

É preciso buscar então compreender o caráter heteronômico da dignidade, que visa o 

atendimento preferencial de vários titulares quando contraposto ao direito de apenas um 

titular. Nesse sentido, para Barroso e Martel: 

  

[...] a dignidade como heteronomia traduz uma visão da dignidade ligada a 

valores compartilhados pela comunidade, antes que a escolhas individuais. 

Nela se abrigam conceitos jurídicos indeterminados como bem comum, 

interesse público, moralidade ou a busca do bem do próprio indivíduo. [...] O 

conceito de dignidade como heteronomia funciona muito mais como uma 

constrição externa à liberdade individual do que como um meio de promovê-

la (BARROSO; MARTEL, 2010, p. 22). 

 

Há muitas formas de se buscar soluções para a crise do sistema público de saúde, e 
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uma delas consiste em se estabelecer critérios e prioridades, como por exemplo, não realizar 

intervenções que não são capazes de promover a cura ou a melhoria significativa do quadro de 

um determinado paciente. Nesse sentido, esclarece Pessini (2007, p. 76): “avaliar a futilidade 

de determinada intervenção é uma maneira de começar a priorizar nossos esforços e 

racionalizar o gasto de recursos limitados”. Ele ensina ainda que 

 

[...] a intervenção médica fútil tem sido muito discutida nos Estados Unidos, 

mais do que em qualquer outro país (medicina high tech). Tornou-se um 

problema de primeira grandeza na assistência médica, na discussão pública 

(recursos e investimentos), no sistema judiciário (casos que vão para a 

justiça) e na comunidade (que tenta se proteger) (PESSINI, 2007, p. 143).    

 

Tem-se muita dificuldade em aceitar limites para a atuação médica em face de tantos 

recursos tecnológicos hoje existentes, mas é necessário que a ponderação sobre a qualidade de 

vida ou benefícios que um procedimento possa trazer ao paciente seja examinado.  

 
[...] a definição do momento da morte. Hoje o conceito é o de morte cerebral. 

Em muitos casos, não há nenhuma dúvida sobre o óbito do paciente e o fato 

é aceito sem contestação por parte da equipe médica e da família. Há, porém, 

outros casos bastante polêmicos. A tecnologia sofisticada que permite 

suporte avançado de vida levanta a questão de quando iniciar e quando 

interromper o uso desses recursos. A crescente aceitação da constatação de 

morte encefálica como critério de morte humana é decisiva, não somente em 

casos de necessidade de liberação do corpo para enterro, mas também 

quando se pode utilizá-lo como fonte de órgãos para transplante (PESSINI, 

2007, p. 196). 

 

Segundo Pessini (2007, p. 173), na morte cerebral, a noção de futilidade é crucial. 

“Aqui, o cérebro todo está irreparavelmente destruído e a recuperação não é fisiologicamente 

possível. Em tal situação, o tratamento não pode ser eficaz, nenhum benefício pode ser 

esperado, os recursos em tempo e esforço dos profissionais seriam usados sem um objetivo 

discernível. ” Para Kottow,  

 

[…] las prácticas eutanásicas están ligadas a justificaciones éticas, más 

también a ponderaciones económicas por la derivación de recursos sanitários 

siempre escasos hacia sofisticadas intervenciones médicas em pacientes 

criticamente enfermos, creando situaciones como medidas extraordinárias o 

desproporcionadas, encarnizamiento médico y futilidade terapêutica, cuya 

aplicación es contraria a los deseos del paciente (KOTTOW, 2005, p. 114). 

 

Kottow faz alusão ao fato de serem adotadas restrições em prol do bem comum: 
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[…] conflicto recurrente en la salud pública es aquel del desencuentro de la 

autonomía individual frente a la necesidad de restringirla en pro del bien 

común. En acciones sanitarias colectivas la autonomía debe ceder si la 

eficacia de la acción así lo exige, pero la bioética está solicitando que estas 

restricciones a la autonomía individual sean necesarias y adecuadamente 

justificadas (KOTTOW, 2005, p. 114). 

 

 

4. Excessiva judicialização da saúde e a lesão a interesses coletivos 

 

No contexto brasileiro, grande parte das condições facilitadoras da judicialização da 

política pode ser identificada, especialmente, a partir do processo de redemocratização e 

reconstitucionalização do Brasil, após sucessivos períodos de autoritarismo (VERBICARO, 

2008). Nesse sentido, a judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância 

que decorre do modelo constitucional que se adotou, e não um exercício deliberado de 

vontade política (BARROSO, p. 03, 2008). Assim, no Brasil, a judicialização da saúde tem 

sido uma realidade que se avoluma a cada dia, a cada momento, pois grande parte da 

população tem buscado as vias judiciais para requerer medicamentos ou intervenções 

(terapêuticas e cirúrgicas) que, em sua maioria, são dispendiosas para o Poder Público. As 

pessoas procuram o Judiciário para garantir tratamentos e/ou procedimentos que, em muitos 

casos, são desnecessários ou até mesmo fúteis, pela impossibilidade de reversão do quadro, 

como é o caso do doente em fim de vida ou aquele que já se encontra com morte cerebral. 

Ao lado de intervenções necessárias e meritórias, tem havido uma profusão de 

decisões extravagantes ou emocionais em matéria de medicamentos e terapias, que põem em 

risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, desorganizando a atividade 

administrativa e comprometendo a alocação dos escassos recursos públicos. Em suma: o 

Judiciário quase sempre pode, mas nem sempre deve interferir. Ter uma avaliação criteriosa 

da própria capacidade institucional e optar por não exercer o poder, em auto-limitação 

espontânea, antes eleva do que diminui (BARROSO, p. 16 e 17, 2008). 

A saúde é um direito do cidadão albergado na Constituição Federal, em seu art. 196, 

que entende a saúde como “direito de todos e dever do Estado”, assegurando adoção de 

políticas capazes de reduzir os riscos de doença e o “acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL. CF, 1988). A saúde encontra 

previsão ainda no art. 6º da Magna Carta como um direito social (BRASIL. CF, 1988). Os 

direitos sociais visam o bem-estar da população e afastar os ricos de enfermidades. Neste 
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sentido, José Afonso da Silva ressalta que  

 
Os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, 

são prestações positivas estatais, enunciadas em normas constitucionais, que 

possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 

tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, 

direitos que se conexionam com o direito da igualdade. Valem como 

pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam 

condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o que, 

por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo 

da liberdade (SILVA, 2005, p. 286). 

 

Quando o Poder Público se exime da prestação positiva de promover saúde pública, é 

necessária a intervenção do Judiciário a fim de que o exercício do direito à saúde seja 

efetivado por meio de tutela para um determinado caso concreto. “No Brasil ocorre uma 

judicialização volumosa de demandas em saúde” (ASSENSI, 2013, p. 802). Esse fato deve ser 

repensado, pois tem sido colocadas, a serviço da sociedade, ferramentas para o exercício do 

direito à saúde, conforme destaca o citado autor: “[...] há outras formas e estratégias de 

efetivação de direitos estabelecidos pelos atores sociais que não envolvem necessariamente 

uma judicialização dos conflitos, tais como a mediação extrajudicial, a arbitragem e outras 

formas de resolução de conflitos. ” (ASSENSI, 2013, p. 803). É necessária a conscientização 

à sociedade a respeito da existência dessas outras formas de exigibilidade dos direitos sociais, 

pois, 

 

A progressiva constitucionalização por que passaram os direitos sociais na 

década de 1980 em diante no Brasil, associada aos desafios de 

implementação efetiva por parte do Estado, fez com que tais direitos fossem 

cada vez mais submetidos ao crivo dessas instituições para a obtenção do 

mandamento de efetivação” (ASSENSI, 2013, p. 812). 

 

Assim, “no cotidiano da efetivação do direito à saúde brasileiro, temos o protagonismo 

decisivo das instituições jurídicas, o que influi decisivamente na forma como os atores sociais 

reivindicam esse direito” (ASSENSI, 2013, p. 812). E, “atualmente, as instituições jurídicas 

têm atuado não somente na implementação de políticas públicas de saúde em voga, mas 

também no reconhecimento de direitos demandados pelos cidadãos.” (ASSENSI, 2013, p. 

813).  

Há uma excessiva judicialização da saúde no Brasil, que precisa ser revista, pois em 

alguns países do mundo, esse fato acontece em proporções muito menores. Assevera o 
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mencionado autor que enquanto no Brasil há forte judicialização da saúde, em Portugal, 

mostra-se quase inexistente (ASSENSI, 2013, p. 815). “A efetivação da saúde como direito 

encontra desafios dos mais diversos, que versam não somente sobre a relação entre os 

indivíduos e o Estado, mas, sobretudo, sobre a própria forma como os indivíduos reivindicam 

seus direitos. ” (ASSENSI, 2013, p. 816). 

 
Numa situação de escassez moderada de recursos de que o Estado pode 

dispor, há sempre esse condicionamento inevitável: a obrigação jurídica que 

recai sobre os poderes públicos por força do reconhecimento de um direito 

social é um dever jurídico faticamente dependente do respectivo custo, pelo 

que a exigibilidade judicial desse direito fica intrinsecamente condicionada 

ao que o Estado pode fornecer em função das suas disponibilidades 

econômicas, de acordo com a máxima ultra posse nemo obligatur.” 

(NOVAIS, 2010, p. 89). 

 

É importante salientar que não pode haver direitos unilateralmente protegidos pelo 

Judiciário quando custeados pelos contribuintes, sendo necessária a observância das 

consequências orçamentárias e econômicas pelas quais respondem outros poderes públicos 

(NOVAIS, 2010, p. 93). “Direitos de liberdade e direitos sociais são direitos fundamentais – 

com todas as consequências que esse fato acarreta –, mas não são direitos absolutos ou 

incondicionados” (NOVAIS, 2010, p. 107). 

 

5 Os Casos Renan Grimaldi e Andrade e a judicialização da saúde em face da 

impossibilidade de cura  

 

O jovem Renan Grimaldi, de 18 anos, teve morte cerebral confirmada no dia 27/10/16, 

momento no qual os aparelhos que mantinham as atividades vitais em funcionamento 

artificial deveriam ser desligados. Entretanto, a família do jovem promoveu uma campanha 

para que ele fosse mantido vivo, vindo a óbito alguns dias depois, no dia 01/11/16 (O 

GLOBO, Portal de notícias, 2016).   

Outro caso, de um soldado roraimense, noticiado pelo portal Metrópoles, é o de Hélio 

Vieira de Andrade, que teve morte cerebral confirmada, mas os familiares se recusaram a 

desligar os aparelhos, bem como a doar os órgãos. Assim, o soldado foi mantido com 

sobrevivência artificial até que os demais órgãos pararam de funcionar (METRÓPOLES, 

2016).  

Como se pode observar por meio da análise desses casos, as famílias, por encontrarem 
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dificuldades de aceitarem a morte encefálica como o fim da vida, buscam manter seus 

familiares respirando artificialmente por meio de suporte vital, na esperança de cura, 

descrendo da segurança de que dispõe o diagnóstico de morte encefálica, ou mesmo pela 

dificuldade de se desvincular do ente querido que perderam. Em ambas as situações, pode-se 

constatar um exemplo clássico de judicialização da saúde e de requerimento pelos cidadãos de 

intervenções que não mais se justificam, eis que o óbito já sobreveio às pessoas para as quais 

os familiares buscam a distanásia, o procedimento que já se mostra inútil em face da 

irreversibilidade do quadro – morte cerebral. 

É importante salientar que a pessoa, embora tenha a faculdade e até o direito de buscar 

a atuação do Estado-Juiz na tentativa de cura, não é razoável, tampouco proporcional, que o 

faça quando não mais há esperança de cura, sequer de vida. Trata-se da aplicação do princípio 

da razoabilidade e da proporcionalidade: “A liberdade é uma das faculdades que mais 

tipicamente caracteriza o ser humano e está na raiz mesma de sua dignidade” (ANDORNO, p. 

74). O autor destaca que a liberdade e a dignidade derivam da mesma raiz, não sendo possível 

prestigiar excessivamente a liberdade quando ela passa a violar a dignidade. Nesse diapasão, a 

liberdade de agir nesse caso, não pode albergar ideais inatingíveis e individualistas, em 

detrimento de tantos outros casos para os quais há cura e cujo direito está em vias de 

perecimento em razão do excessivo número de causas sem solução levadas ao Judiciário 

diuturnamente, que movem toda a máquina estatal em função de uma situação irremediável, 

que provocam gastos totalmente dispensáveis. Além disso, algumas ações, saliente-se, 

carecem de interesse processual, uma vez que movidas em favor de pessoas clinicamente 

mortas. 

Assim, faz-se necessário que sejam estabelecidos critérios mínimos a serem 

observados para que se possa mover uma determinada ação em favor de atendimento médico 

ou tratamento, a fim de se evitar que o atendimento a um titular inviabilize o tratamento de 

tantos outros potencialmente curáveis: 

 

De toda sorte, ainda que não seja possível delimitar critérios estritamente 

objetivos para a garantia do direito à saúde no seu viés positivo, de 

prestação, a não adoção de critério algum também não é uma possibilidade, 

pois o direito à saúde não pode ser concebido como um poder a ser exercido 

de forma ilimitada, irrestrita e irracional pelo indivíduo contra o Estado e em 

desconsideração da comunidade (LIMA, 2010, p. 240). 

 

O Poder Judiciário não é e não pode ser o único, o permanente e o principal canal de 



 
 

 

376 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

delimitação dos direitos fundamentais e de reivindicações sociais: outros canais devem 

absorver e processar as demandas e insatisfações populares, sob pena de esvaziar o mundo 

político, imprescindível à ideia de democracia (VERBICARO, 2008). As pessoas precisam 

buscar outros canais (via administrativa, por exemplo) para resolverem questões como essas, 

pois o Judiciário já não mais consegue resolver as questões de saúde a médio prazo e os 

pedidos liminares são apreciados sem a devida cautela em razão do risco de perecimento do 

direito. 

No tocante à capacidade institucional e aos efeitos sistêmicos, o Judiciário deverá 

verificar se, em relação à matéria tratada, outro Poder, órgão ou entidade não teria melhor 

qualificação para decidir (BARROSO, 2008, p. 18). Isso porque o Judiciário não é dotado de 

conhecimentos específicos da área médica, que no caso concreto, possam sinalizar pelo 

deferimento ou não de certo pedido formulado pelo cidadão, sendo essa uma das maiores 

dificuldades encontradas hoje pelo Judiciário e a causa de muitas despesas desnecessárias em 

virtude de pedidos liminares que vêm sendo decididos em favor de pacientes que já não 

possuem chance de cura ou de melhoria do quadro clínico. Ademais, neste aspecto, cabe 

salientar, que embora seja importante a preservação de autonomia do paciente, é preciso levar 

em consideração sua legítima vontade e liberdade de decisão (não a do médico, nem a da 

família ou a do Poder Público), mas é necessário que não se perca de vista que esta vontade 

obstinada de sobreviver a todo custo (do paciente incurável, com doença em fase terminal) 

pode enfrentar limitações a partir do ponto em que começa a violar interesses coletivos de 

tantos outros cidadãos titulares do direito à vida e à saúde (que apresentem condições de cura 

e que deixarão de ser atendidos por em razão do esgotamento dos recursos empregados com o 

primeiro). 

Portanto, insta salientar que é necessária uma reformulação nos padrões de 

admissibilidade dessas ações judiciais e também no comportamento da população que, 

cônscia de seu papel, precisa agir de acordo com o bom senso, adotando os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade pois o exercício abusivo de um direito longe está de ser, 

de fato, um direito. 

“O direito, portanto, é maior do que a regra formal, e é por meio de sua prática no 

cotidiano dos atores que se pode observá-lo como dinâmica social em constante 

transformação” (ASSENSI, 2010, p. 29). A dinâmica do direito e da sociedade impõe uma 

análise a respeito da validade e da necessidade de certas condutas que, utilizadas ao 



 
 

 

377 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

argumento de se constituírem um direito, nada apresentam no sentido de justificá-las como 

legítimas e em sintonia com a dignidade da pessoa humana e a equidade.  

O que se exige é uma cuidadosa reflexão, liberta das influências pessoais para 

estabelecer as latitudes do direito à morte digna. Mais do que isso, seja qual for o 

posicionamento a prevalecer, é imperioso se reconhecer que o único ponto insubstituível 

nessa discussão é o reconhecimento de que a dignidade da pessoa humana também se projeta 

na morte (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 310). 

 

Considerações finais 

 

Foram apresentadas nessa abordagem situações em que a família de determinados 

destinatários da prestação de assistência à saúde pelo Poder Público, valendo-se do direito à 

saúde, moveram ações que já não se justificavam, eis que o bem jurídico vida desses titulares 

já não mais pode ser protegido, uma vez que a morte cerebral já se estabeleceu. É importante 

assinalar que os casos em que esses doentes já se encontram em fase de fim de vida, nenhuma 

medida de qualquer espécie, ainda que judicial, terá o condão de trazer qualquer melhoria, 

tornando de absoluta inutilidade qualquer tipo de atuação ou intervenção. 

Salienta-se que não existem direitos absolutos, com fim em si mesmos, devendo ser 

tutelados os direitos coletivamente considerados, analisados em cotejo com demais direitos de 

uma coletividade, não apreciados de forma particular e estanque, sem analisar os reflexos 

daquela decisão para a sociedade. 

A prática da distanásia, requerida pelos familiares das pessoas enfermas em fim de 

vida, além de provocar a morte de forma sofrida e indigna, aumenta o número de demandas 

judiciais que envolvem a saúde pública, onera os cofres públicos, estabelece tratamentos 

prioritários sem o devido exame a respeito dessa realidade e ainda demonstra a 

desnecessidade de uma intervenção tardia e intempestiva, que nenhum benefício trará ao 

próprio cidadão moribundo, tampouco à sociedade. 

Antes de qualquer providência no sentido de buscar a manutenção da vida, é 

necessário que haja a consciência a respeito das reais possibilidades de cura, a fim de que a 

distanásia seja uma prática coibida principalmente quando necessária a intervenção estatal 

para a manutenção de uma vida inviável.  

 A distanásia deve ser coibida, seja pela inutilidade da prática, seja pela lesão imposta 
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à dignidade da pessoa enferma em fim de vida. Qualquer prática que submeta a pessoa 

humana a tratamentos desumanos e degradantes deve ser afastada, pois a dignidade deve ser 

preservada na vida, mas especialmente a fim de proporcionar, também, a morte com 

dignidade. 

Por esses motivos, e ainda observando-se a dinâmica social do direito, deve-se 

entendê-lo e buscar promovê-lo como atendimento a uma sociedade, a uma coletividade, e 

não como uma prerrogativa individual e pessoal, deixando a cargo do Judiciário apenas os 

casos de saúde pública que realmente se mostrarem extremos, viáveis do ponto de vista 

clínico e para os quais haja absoluta indispensabilidade de atuação do Estado-juiz.  
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ACESSO À JUSTIÇA: O AUMENTO DA PROTEÇÃO ESTATAL 

GARANTINDO A SEGURANÇA DOMÉSTICA APÓS A CRIAÇÃO DA 

DELEGACIA DA MULHER 
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Rosa Jussara Bonfim Silva2  

 

 

Resumo: Este presente artigo tem por intenção levantar dados e conclusões do quanto a 

criação da delegacia da mulher foi de grande importância para a facilitação do acesso à justiça 

visando estender a proteção doméstica de forma que atinja todas as mulheres, principalmente 

as cidadãs de condição desamparada, sem recursos e instrução para a obtenção da justiça. Ao 

decorrer deste trabalho apresentaremos também a cronologia das conquistas femininas muitas 

vezes pagos literalmente com o próprio suor por meio de reivindicações; e também, como 

uma enorme quantidade de pessoas do gênero feminino puderam reagir com intenção de 

colocar fim nas agressões e demais problemas, isso, após a criação da delegacia da mulher.  

 

Palavras-chave:  Acesso. Justiça. Mulher 

 

 

Abstract: This article intends to gather data and conclusions on how the creation of the 

women's police station was of great importance for the facilitation of access to justice in order 

to extend domestic protection in a way that reaches all women, especially the women of 

resources and education for obtaining justice. In the course of this work we will also present 

the chronology of women's achievements often paid literally with their own sweat through 

claims; and also, as a huge number of female people could react with intent to put an end to 

the aggressions and other problems, after the creation of the women's police station. 

 

Keywords: Access. Justice. Woman 

 

 

Introdução 

 

A violência doméstica sempre esteve presente na formação da sociedade brasileira, 

fazendo de vítimas as mulheres das mais diversas classes sociais. Fortes brechas para a 

agressão doméstica representadas pela dependência econômica e psicológica entre outras 
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carências decorrentes desses fatores são desencadeadoras da violência, dos ataques físicos e 

verbais que tanto desprezamos. 

A fragilidade e vulnerabilidade somada a falta de apoio judicial rigoroso, presente e 

específico na maioria dos casos obriga a mulher a conviver e se acomodar com tal situação. 

Muitas mulheres foram vítimas até que o Estado notasse o quão grande é a quantidade de 

ocorrências criminais relacionados a violência doméstica que habita em nosso país; só então 

que após o ano de 1985 foi dada a iniciativa de criar e executar medidas preventivas e 

protéticas para sanar este problema social tão carente de transformações imediatas. 

Direta ou indiretamente três fenômenos institucionais marcaram os trilhos da atuação 

estatal em meio uma década de forte preconceito, sendo tais fenômenos a: 

1º - Delegacia da mulher (1985); 

2º - Surgimento dos Juizados Especiais Criminais (1995); 

3º - Advento da lei 11.340/06 (Maria da Penha). 

 

Objetivos 

 

Tais acontecimentos trazem consigo diversos esforços sociais e políticos em busca de 

mais facilidade no acesso à justiça para as mulheres e, consequentemente, lhes presenteava 

com a oportunidade de terem mais voz ativa na exigência da jurisdição que lhes é de direito. 

Neste presente artigo iremos discorrer como cada momento histórico marcado pelo 

firmamento de direitos foi importante para à chegada da assistência para quem precisa, como 

cada um destes marcos históricos individualmente contribuiu para a iniciativa do Estado 

visando garantir o máximo possível do cumprimento das medidas protetivas e do poder do 

nosso ordenamento jurídico; e ao mesmo tempo, como cada um desses três eventos foram 

importantes para a criação do evento seguinte buscando levar amparo a toda pessoa que 

precise de auxílio psicológico ou judiciário. 

 

Metodologia / Movimento Feminista e Origem da Delegacia da Mulher 

 

O caminho entre os direitos das mulheres e a luta pela igualdade que dificilmente 

vem sendo conquistada é decorrente de um antigo e longo histórico de abusos ocorrentes 

desde o século passado. Herdando uma cultura machista desde o Brasil Colônia (1500 – 

1822), vivia-se o costume de reprimir o gênero feminino simplesmente por sê-lo; as mulheres 
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eram propriedades de seus pais, irmãos, cônjuges ou qualquer outro homem que fosse 

denominado chefe de família. 

Desde a década de 60 movimentos feministas de origem não governamental 

incorporam questões que necessitam de melhorias até os dias de hoje, entre elas o acesso a 

saúde sexual preventiva, proteção contra violência doméstica, apoio em casos de assédio entre 

muitas outras garantias significativas a condição do gênero feminino. 

Suas reivindicações eram constantes por meio de reuniões, jornais explicativos e da 

arte de forma e exposição geral, porém, a iniciativa de criar uma delegacia específica no 

atendimento de mulheres não foi por parte dos agrupamentos feministas da época. Em 

resposta a várias críticas femininas a respeito do atendimento policial às mulheres em situação 

de violência, o atual presidente (2017) Michel Temer que ocupava naquele tempo (1985) o 

cargo de Secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, apresentou ao governador 

Montoro tal proposta de criar uma delegacia composta apenas por policiais do sexo feminino 

e especializada em crimes contra a mulher. 

Embora, esta, tenha sido uma ótima iniciativa que simbolizou um importante “ponta 

pé” inicial para o desenvolvimento de uma nova forma de acesso à justiça para o gênero 

feminino, o desenvolver deste projeto desde 1985 vem encontrando grandes dificuldades em 

distribuir tais delegacias especializadas em sua territorialidade máxima, já que infelizmente o 

destrato a mulher em si é uma problemática o qual abriga todo o nosso país; porém, a falta de 

recursos, investimentos e o déficit de profissionais do gênero para atuar nesta área é bastante 

limitado, apesar dos obstáculos esta iniciativa representa uma eficiente ferramenta para a 

obtenção da justiça quando necessário.  

 

REFLEXÕES TEÓRICAS: Surgimento dos Juizados Especiais Criminais (1995) 

 

A eficácia do funcionamento das Delegacia da Mulher (DDM), em meados dos anos 

1990 foi ainda mais reconhecida com o surgimento dos Juizados Especiais Criminais 

(JEcrim). 

Tendo em vista que a formalidade excessiva dificultava o andamento e resultados do 

processo, a lei federal 9.099/95 foi criada objetivando informalizar a justiça e facilitar o 

acesso a ela, tornando-a mais eficiente e mais rápida. Já que além desses fatos citados a 

solicitação de ingresso nos JEcrim não depende da contratação de um advogado. 

É fato que: o âmbito criminal possui uma vasta demanda a ser resolvida, e, nem 
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sempre em todos os casos o sistema judiciário consegue atender tais casos dentro do período 

de tempo desejado pelas partes afetadas. Um dos pontos positivos do JECrim é justamente o 

oposto disso; os JECrim são voltados a solução de causas de menor complexidade e que nem 

por isso são menos importantes, mas isso gera um resultado positivo quanto a abrangências de 

tais demandas criminais de menor potencial já grande são a quantidade de ocorrência por 

ameaça e lesão corporal leve. Além disso, tal nova forma de jurisdição acaba “desatolando” o 

ermo de processos criminais e distribuindo a atenção para os litígios de forma mais eficiente. 

Mesmo que os JECrim não foram inicialmente idealizados para lidar com a 

problemática da violência doméstica contra a mulher, estes mesmos provocaram uma 

sucessão de consequências no funcionamento diário das DDM. Com sua atuação após o ano 

de 1995 os JECrim contraíram para si uma parte significativa referente a mediação destes 

conflitos de menor potencial citados anteriormente, e isso facilitou o acesso à justiça para 

muitas pessoas, já que a maioria das queixas registradas eram provenientes de crimes não tão 

graves, mas que novamente reforçando: não deixam de serem menos importantes e que 

abundantemente são provocados contra vítimas do gênero feminino. 

A lei 9.099/95 recebeu certas críticas por parte das organizações feministas não 

governamentais, alegando que em geral os juízes que atuavam nos processos geralmente eram 

compostos apenas pelo sexo masculino e não recebiam/recebem um treinamento preparatório 

especializado para lidar com a totalidade de problemas pertencentes à violência contra a 

mulher; Em novembro de  2001 um conjunto de manifestantes compostos por organizações 

feministas e União de Mulheres de São Paulo organizaram esforços para promover um 

“Juizado Especial para Crimes de Violência de Gênero”, e , atendendo esta requisição em 

2003, o Tribunal de Justiça de São Paulo fundou o primeiro Juizado Especial da Família. 

Esta nova vara também abstém para si a responsabilidade de tratar exclusivamente as 

causas conflituosas entre famílias e que propicie aos envolvidos uma justiça mais “humana”, 

mais acessível e mais veloz, sem custos aos solicitantes; esse novo aspecto permite aumentar 

mais ainda o acesso à justiça, pois, sendo os Juizados Especiais uma maneira menos formal 

do âmbito jurídico, por tanto, acaba proporcionando a possibilidade das vítimas de violência 

sexual e doméstica não obrigatoriamente necessitarem da presença de outras pessoas inseridas 

no processo para o cumprimento de seus direitos garantidos. 

 

Advento da lei 11.340/06 (Maria da Penha)  
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Parte dos países latino-americanos legitimaram uma lei específica sobre a violência 

doméstica na década de 1990. Contudo, críticas à cerca do funcionamento dessas leis 

ocorreram devido ao fato de que a jurisdição estatal estava lidando com a violência doméstica 

em casos de lesões leves como fatos da área cível e não criminal, que é o modo como é e 

devem ser tratados atualmente (2018). 

A partir da Emenda Constitucional nº 45, que acrescentou o § 3º ao art. 5º da 

Constituição Federal, foi conferido status constitucional aos tratados devidamente aprovados 

pelo Congresso Nacional. A Lei Maria da Penha, portanto, é uma investida do Brasil na 

direção do atendimento às recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

da Organização dos Estados Americanos (OEA) para prevenir, punir e erradicar a violência 

contra a mulher. Nesse sentido, fica a interrogação sobre em que medida a ação do judiciário 

se engaja com tais interesses, é o que me proponho a revelar nas análises mais adiante. 

Embora a defesa do gênero feminino seja uma luta que se perpetua desde o século 

passado, até o ano de 2004 não havia uma iniciativa do poder legislativo o qual tratasse a 

violência doméstica de maneira ampla e rígida; a lei 11.340/2006 (conhecida como Lei Maria 

da Penha) passa a assegurar a garantia de proteção e prevenção visando alcançar uma nova 

perspectiva, objetivando a eliminação da tolerância dos agentes do Estado em face à violência 

contra a mulher. 

Esta nova fase da legislação específica protetiva contra a violência doméstica 

possibilitou a sociedade um novo “olhar” sobre o assunto, já que após o ano de 2006 a 

violência doméstica e familiar passou a ser uma violação de direitos humanos e portanto, 

tratada criminalmente (art 6º / lei 11.340/2006). 

Há, por um lado, aqueles que consideram que a Lei Maria da Penha foi um passo 

significativo para assegurar à mulher o direito à sua integridade física, psíquica, sexual e 

moral, por uma aplicação de procedimentos mais rigorosos e efetivos na condução dos casos 

de violência (DIAS, 2007).  

Dentre eles, a possibilidade de se decretar a prisão em flagrante ou preventiva, que é 

necessária, tanto para dar tempo à vítima de resolver o caos da sua vida e de seus filhos, uma 

vez protegida do agressor, quanto para abrigá-la dos desdobramentos fatais que podem 

resultar do momento violento. Segundo Dias (2007), não se pretende que a condenação leve 

sempre o agressor para a cadeia, a Lei inclusive prescreve, no art. 45, o comparecimento deste 

a programas de recuperação e reeducação 
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Os espaços de proteção e prevenção  

 

Após presenciarmos um breve histórico sobre a evolução da proteção estatal por 

meio da criminalização da conduta violenta perante o gênero feminino podemos nos 

perguntar: o quanto o surgimento da delegacia da mulher tem sido útil para combater a 

violência? Para respondermos essa pergunta contaremos com o auxílio do balanço realizado 

no ano de 2015 referente aos dados coletados baseado nos registros do “ligue 180”. 

Em pouco mais de um ano após a sua nova metodologia de trabalho o Disque 180 

registrou 749.024 atendimentos em todo o território nacional. Foram em média 62.418 

atendimentos por mês e uma média de 2.052 por dia. Destes 749.024 aproximadamente 10% 

do resultado apresentado foi representado por registros o qual foram remanejados para o 

atendimento específico a mulher DDM’s. Ou seja, foram aproximadamente setecentos e 

cinquenta mil pessoas do gênero feminino que antes da criação da DDM provavelmente 

permaneceriam sem assistência aos seus direitos violados mas que hoje, puderam obter ajuda 

especializada. Abaixo, segue gráfico em anexo para averiguação. 

 

 

 

Gráfico  Relatos de Violência: Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?tbm=isch&sa=1&ei=Zv07W_icOMKNwwTOyYLoCg&q=gr%C3%A1fico+rede+de+enfrentamento+a+

violencia+domestica+no+brasil&oq=gr%C3%A1fico+rede+de+enfrentamento+a+violencia+domestica+no+brasil&gs_l=img.3...29026.3381
8.0.34399.12.11.1.0.0.0.445.1955.2-5j1j1.7.0....0...1c.1.64.img..4.0.0....0.KCPff8U6ulY#imgdii=sOVQL8jToaCIuM:&imgrc=OXfDP_h_9-

X00M: Acesso em 02 de junho de 2018 

https://www.google.com.br/search?tbm=isch&sa=1&ei=Zv07W_icOMKNwwTOyYLoCg&q=gr%C3%A1fico+rede+de+enfrentamento+a+violencia+domestica+no+brasil&oq=gr%C3%A1fico+rede+de+enfrentamento+a+violencia+domestica+no+brasil&gs_l=img.3...29026.33818.0.34399.12.11.1.0.0.0.445.1955.2-5j1j1.7.0....0...1c.1.64.img..4.0.0....0.KCPff8U6ulY#imgdii=sOVQL8jToaCIuM:&imgrc=OXfDP_h_9-X00M
https://www.google.com.br/search?tbm=isch&sa=1&ei=Zv07W_icOMKNwwTOyYLoCg&q=gr%C3%A1fico+rede+de+enfrentamento+a+violencia+domestica+no+brasil&oq=gr%C3%A1fico+rede+de+enfrentamento+a+violencia+domestica+no+brasil&gs_l=img.3...29026.33818.0.34399.12.11.1.0.0.0.445.1955.2-5j1j1.7.0....0...1c.1.64.img..4.0.0....0.KCPff8U6ulY#imgdii=sOVQL8jToaCIuM:&imgrc=OXfDP_h_9-X00M
https://www.google.com.br/search?tbm=isch&sa=1&ei=Zv07W_icOMKNwwTOyYLoCg&q=gr%C3%A1fico+rede+de+enfrentamento+a+violencia+domestica+no+brasil&oq=gr%C3%A1fico+rede+de+enfrentamento+a+violencia+domestica+no+brasil&gs_l=img.3...29026.33818.0.34399.12.11.1.0.0.0.445.1955.2-5j1j1.7.0....0...1c.1.64.img..4.0.0....0.KCPff8U6ulY#imgdii=sOVQL8jToaCIuM:&imgrc=OXfDP_h_9-X00M
https://www.google.com.br/search?tbm=isch&sa=1&ei=Zv07W_icOMKNwwTOyYLoCg&q=gr%C3%A1fico+rede+de+enfrentamento+a+violencia+domestica+no+brasil&oq=gr%C3%A1fico+rede+de+enfrentamento+a+violencia+domestica+no+brasil&gs_l=img.3...29026.33818.0.34399.12.11.1.0.0.0.445.1955.2-5j1j1.7.0....0...1c.1.64.img..4.0.0....0.KCPff8U6ulY#imgdii=sOVQL8jToaCIuM:&imgrc=OXfDP_h_9-X00M
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O “ligue 180” além de ser um serviço de utilidade pública gratuito e confidencial 

também é um instrumento conector entre as ligações e as investigações alusiva a elas, mas 

nem sempre foi assim. No ano de 2005, ano anterior à criação da Lei Maria da Penha, a 

Secretaria de Proteção a Mulher (SPM) fundou o ligue 180, que é uma central de atendimento 

à mulher criado para receber, registrar as denúncias e orientá-las ao que fazer perante as 

agressões relatadas. 

Porém, foi no ano de 2014 que a SPM aperfeiçoou o formato do ligue 180 

transformando-o no disque 180; neste novo formato as ligações recebidas são encaminhadas 

diretamente pelo disque denúncia 180 aos órgãos competentes, que são as DDM e o 

Ministério Público de cada um dos estados e do Distrito Federal, o qual viabiliza um 

tratamento mais eficaz perante as denúncias, desta forma, a central dá início a apuração das 

denúncias iniciando a investigação desde o primeiro contato via telefone e mantém sua função 

simultaneamente, que é de prestar orientação e informação a quem ligar. 

 

Considerações Finais 

 

Felizmente podemos contar com este serviço de forma muito útil, podendo ser acionado 

em quaisquer dias sejam eles finais de semanas ou feriados, sob funcionamento prestativo de 

24h. Apesar das dificuldades diárias, a tentativa de abrangência geográfica não para de crescer 

e realizar-se. Atualmente a cidade de São Paulo capital conta com nove delegacias 

especializadas, dezesseis na grande São Paulo e cento e sete DDM no Interior.  

Todas com equipes altamente treinadas incluindo o estudo de direitos humanos e 

atendimento ao público, visando diariamente proporcionar um atendimento de qualidade e 

acolhedor para todas aquelas que precisam e nem sempre possuem alguém para pedir ajuda.  
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AS MÍDIAS DIGITAIS E A COMPOSIÇÃO DE FAMÍLIAS: 

uma estranha possibilidade na opinião dos graduandos do 7º período do 

Curso de Psicologia do UniFSJ?1 

 

 
 

Ieda Tinoco Boechat2 

Carlos Henrique Medeiros de Souza3 

 

 

 

Resumo: As novas mídias digitais em seu amplo uso na sociedade midiatizada vem 

alcançando as famílias em seu modo de se relacionar, de se comunicar e, também, de se 

constituir. Entretanto, o modo midiatizado de constituir família suscita certo estranhamento 

quando é apresentado em Congressos e em sala de aula no Doutorado e nos Cursos de 

Graduação e Pós-graduação em Psicologia. No referido contexto, uma questão instiga o 

presente estudo: Qual a percepção dos graduandos do Curso de Psicologia do Centro 

Universitário São José de Itaperuna (UniFSJ), que cursam, no 7º período, a disciplina 

Psicologia Conjugal e Familiar, a respeito do estranhamento manifestado no meio acadêmico-

científico em relação à constituição de famílias via novas mídias digitais? O objetivo deste 

trabalho é, então, investigar a percepção da constituição de famílias por meio das novas 

tecnologias da comunicação e informação pelos graduandos do Curso de Psicologia do Centro 

Universitário São José de Itaperuna (UniFSJ) que cursam a disciplina Psicologia Conjugal e 

Familiar no 7º período do referido curso em relação à estranheza quanto ao modo midiatizado 

de constituir família. A metodologia utilizada inclui a aplicação do Formulário Google Forms 

aos graduandos do 7º período do Curso de Psicologia do UniFSJ – turma escolhida pelo 

método aleatório, não probabilístico – e a pesquisa bibliográfica, baseada na obra de autores 

como Lemos (2015), Souza (2003), Boechat (2017) e Heidemann, Oliveira e Veit (2010). A 

pesquisa mostra que os graduandos participantes desta pesquisa também consideram que há 

certa estranheza quanto ao modo midiatizado de constituir família e apresentam algumas 

razões para fundamentar sua opinião. 
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Palavras-chave: Modo midiatizado de constituir família. Formulário Google Forms; 

interdisciplinaridade. 

 

 

Abstract: The new digital media in its wide use in the mediatized society has been reaching 

families in their way of relating, of communicating and also of constituting themselves. 

However, the mediated way of raising a family raises a certain strangeness when it is 

presented in Congresses, in the classroom in the Doctorate and in the Graduate and 

Postgraduate Courses in Psychology. In this context, an issue instigates the present study: 

What is the perception of the undergraduates of the Psychology Course of the São José de 

Itaperuna University Center (UniFSJ), in the 7th period, who study the discipline Marital and 

Family Psychology, regarding the estrangement manifested in the academic-scientific context, 

regarding the constitution of families via new digital media? The objective of this work is to 

investigate the perception of the constitution of families through the new technologies of 

communication and information by the graduates of the Psychology Course of São José de 

Itaperuna University Center (UniFSJ) that study the discipline Marital and Family Psychology 

in the 7th the period of said course in relation to the strangeness as to the mediated way of 

forming families. The methodology used includes the application of the Google Forms Form 

to the undergraduates of the 7th period of the UniFSJ Psychology Course - a group chosen by 

the random method, not probabilistic - and the bibliographic research, based on the work of 

authors such as Lemos (2015), Souza (2003), Boechat (2017) and Heidemann, Oliveira and 

Veit (2010). The research shows that the undergraduates participating in this research also 

consider that there is some strangeness about the mediated way of constituting a family and 

present some reasons to support their opinion. 

  

Keywords: Mediated way of constituting a Family. Google Forms Form. Interdisciplinarity. 

 

 

Introdução 

 

As novas tecnologias da informação e comunicação têm sido utilizadas pelas pessoas 

para os mais diversos fins. Atualmente, observa-se no cenário sociocultural contemporâneo 

que as pessoas usam as mídias digitais não apenas para resolver assuntos profissionais, 

conversar com amigos, pesquisar, entre outras coisas, mas também elas têm se utilizado das 

referidas mídias para namorar, estabelecendo relacionamento a partir do qual constituem 

famílias. No entanto, há certa estranheza em relação ao modo midiatizado de constituir 

famílias. Sempre que se apresenta, em Congressos e em sala de aula no Doutorado e nos 

Cursos de Graduação e Pós-graduação em Psicologia, a composição midiatizada de família, 

algumas pessoas se mostram surpresas, outras, impactadas mesmo, com a possibilidade de as 

famílias se constituírem por meio do uso das mídias digitais e questionam: “como é possível 

uma família se constituir virtualmente? ”. 

Nesse contexto, a pesquisa aponta como questão-problema: Qual a percepção dos 
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graduandos do Curso de Psicologia do Centro Universitário São José de Itaperuna (UniFSJ), 

que cursam, no 7º período, a disciplina Psicologia Conjugal e Familiar, a respeito do 

estranhamento manifestado no meio acadêmico-científico em relação à constituição de 

famílias via novas mídias digitais? 

Parte-se da hipótese de que há uma relação entre o uso das mídias digitais e a 

composição midiatizada de famílias, de tal modo que no meio acadêmico-científico, quando 

as famílias que se constituem virtualmente são mencionadas, as pessoas expressam certo 

estranhamento e dizem não compreender como seria possível as famílias usarem as novas 

tecnologias da informação e comunicação para se compor. Se a hipótese se confirmar, este 

estudo mostrará se a estranheza em relação ao modo midiatizado de família se confirma 

também entre os graduandos do 7o período Curso de Psicologia do UniFSJ e apontará suas 

razões para tal estranhamento. 

O objetivo deste trabalho é, então, investigar a percepção da constituição de famílias 

por meio das novas tecnologias da comunicação e informação pelos graduandos do Curso de 

Psicologia do Centro Universitário São José de Itaperuna (UniFSJ), que cursam a disciplina 

Psicologia Conjugal e Familiar no 7º período do referido curso, em relação à estranheza 

quanto ao modo midiatizado de constituir família expressa no meio acadêmico-científico. Os 

objetivos específicos são: descrever acerca da composição midiatizada de família a partir da 

proposta interdisciplinar, aliando a abordagem sistêmica de família à evolução das tecnologias 

da informação e comunicação; aplicar o Formulário Google Forms no 7º período do Curso de 

Psicologia do UniFSJ, em Itaperuna/RJ, a fim de verificar a percepção dos alunos acerca da 

composição midiatizada de família; apresentar a percepção dos referidos graduandos, a partir 

dos resultados da pesquisa.  

A pesquisa se justifica por buscar respostas no meio acadêmico acerca do modo como 

é percebido um fenômeno emergente no contexto sociocultural – a composição midiatizada de 

família –, dirigindo sua atenção aos graduandos do Curso de Psicologia, que já atuam em 

escolas, hospitais, organizações, entre outros, cumprindo estágios supervisionados, e atuarão 

no 9º e 10º períodos na clínica-escola – Clínica São José – prestando atendimento psicológico 

a pessoas que se utilizam das mídias para estabelecer relacionamento amoroso e a famílias 

que se compõem, também, de modo virtual neste tempo histórico. A relevância é, portanto, 

social e acadêmica. Recorreu-se, metodologicamente, à aplicação do Formulário Google 

Forms aos graduandos do 7º período do Curso de Psicologia do UniFSJ – turma escolhida 
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pelo método aleatório, não probabilístico – e à pesquisa bibliográfica, baseada na obra de 

autores como Lemos (2015), Souza (2003), Boechat (2017) e Heidemann, Oliveira e Veit 

(2010). 

 

1 A composição de famílias via mídias digitais: uma perspectiva interdisciplinar 

 

Segundo o Documento de Área 2013 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior, a interdisciplinaridade faz convergir duas ou mais áreas do conhecimento 

que não pertencem à mesma classe e contribui para o avanço das fronteiras da ciência e 

tecnologia, ao transferir métodos de uma área para outra e gerar novos conhecimentos ou 

disciplinas. 

  

Novas formas de produção de conhecimento enriquecem e ampliam o campo 

das ciências pela exigência da incorporação de uma racionalidade mais 

ampla, que extrapola o pensamento estritamente disciplinar e sua 

metodologia de compartimentação e redução de objetos. Se o pensamento 

disciplinar, por um lado, confere avanços à ciência e tecnologia, por outro, 

os desdobramentos oriundos dos diversos campos do conhecimento são 

geradores de diferentes níveis de complexidade e requerem diálogos mais 

amplos, entre e além das disciplinas. (CAPES, 2013, p. 11). 

 

Nessa perspectiva, alia-se a abordagem sistêmica de família à evolução das 

tecnologias da informação e comunicação para estudar a constituição de família via mídias 

digitais, a fim de compreender a composição midiatizada de família. 

Consoante Souza (2003), depois do surgimento das mídias como o rádio, a televisão e 

o jornal, chegaram às redes sociais as mídias digitais, com a criação dos computadores. O 

expressivo incremento midiático deu-se na década de 60, com o advento da internet, pela 

criação das novas mídias digitais, que incluem dispositivos, aplicativos e ferramentas que 

conectam as pessoas nessa rede de computadores interligados entre si, caracterizada pelo 

autor como uma potente “ferramenta hipermídia”. 

Essa potencialização midiática alcança os membros das famílias que usam as 

tecnologias digitais no cotidiano de suas atividades profissionais, sociais, comerciais e 

acadêmicas/escolares e, também, no contexto familiar, administrando as tarefas domésticas, 

agendando compromissos, informando notícias, programando lazer, entre outros.  

As famílias estão em rede. Elas se conectam nas redes sociais com outras famílias, 
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instituições e organizações. As famílias estabelecem vínculos em suas relações nas escolas, 

nos clubes, nas igrejas, nos hospitais, nas academias de ginástica, na comunidade, enfim, na 

sociedade. As redes sociais são entendidas do seguinte modo, conforme Recuero (2009, p. 24, 

grifos da autora): “Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores 

(pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) 

(Wasserman e Faust, 1994; Degenne e Forse, 1999) ”.  

As famílias também se conectam nas redes sociais digitais, na medida em que se 

utilizam das novas mídias digitais para, semelhantemente, se comunicar e interagir com outras 

famílias, instituições e organizações seguindo o fluxo informacional dessa sociedade cada vez 

mais midiatizada. Os membros das famílias se conectam com outros membros de sua própria 

família, bem como com membros de outras famílias, estabelecendo relações virtuais no 

Facebook, em grupos de WhatsApp, no Instagram, entre outros. Estão formadas, assim, as 

redes sociais digitais, em que os atores sociais/membros das famílias interagem e criam laços 

sociais com outros atores sociais no ciberespaço. 

Nessa perspectiva, segundo Lemos (2015), a cibercultura nasce de uma nova relação 

entre a técnica e a vida social na medida em que a cultura contemporânea se associa às 

tecnologias digitais. As novas mídias digitais colocam-se, aí, como vetores de novas formas 

de agregação social.  

As novas formas de agregação social atravessadas pela midiatização das relações 

humanas promovem mudanças no modo de as pessoas interagirem, se comunicarem e se 

comportarem. Nesse sentido, Souza (2003) afirma que a internet se coloca como um “agente 

de mudanças comportamentais” no presente momento histórico. Nesse contexto, Bauman 

(2004) alude à fragilidade dos relacionamentos humanos na “sociedade moderna líquida” e 

afirma que as “relações virtuais” se encaixam na liquidez da modernidade, uma vez que as 

concebe como fáceis de lidar, de entrar e sair, de compreender e de serem deletadas. O autor 

enfatiza que a proximidade virtual traz consigo a distância virtual: “A distância não é 

obstáculo para se entrar em contato – mas entrar em contato não é obstáculo para se 

permanecer à parte” (BAUMAN, 2004, p. 82, grifos do autor). Sendo mais fácil desconectar-

se do que se conectar, as redes sociais digitais e seus dispositivos de entrada e saída tornam-se 

populares e muito utilizados nas interações humanas, pois “estar conectado” parece menos 

dispendioso, embora seja menos interessante para a criação e conservação de vínculos. O 

autor faz, ainda, menção às identificações, quando sinaliza para a alterabilidade de que pode 
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se valer uma pessoa em suas relações: “O que está em disputa é o grau em que vários tipos de 

inclinações/preferências/identidades são flexíveis, alteráveis e dependentes da escolha do 

sujeito” (BAUMAN, 2004, p. 73). 

Entretanto, na concepção de Lévy (2014), a interconexão, a criação de comunidade ou 

vínculo social e a propensão à inteligência coletiva são tendências que emergem do caráter de 

fundo da cibercultura e se desenvolvem em função do crescimento do ciberespaço, enquanto o 

provoca. O autor nomeia "computação social" os novos tipos de aplicações e de usos das 

possibilidades tecnológicas que constroem e compartilham as memórias numéricas coletivas 

em escala mundial colaborativamente, como fotos, vídeos, músicas, conhecimentos 

enciclopédicos. Assim, participa da vida do cibernauta o personagem da vida política, 

econômica e cultural que ele convoca e quando convoca. “Não são mais os atores da vida 

pública que entram no nosso espaço privado pelo truque da televisão. É, ao contrário, pela 

nossa iniciativa que eles são convocados à tela do nosso computador” (LEMOS; LÉVY, 

2014, p. 79, grifo dos autores). Na conversação de alteridades, pode-se tecer a 

“intercompreensão”. 

No uso de toda a gama de possibilidades tecnológicas disponíveis na sociedade 

midiatizada, muitas mudanças são vivenciadas pelos atores sociais e alcançam o contexto 

familiar, uma vez que esses atores são os membros das famílias. Apoiando-se no pensamento 

complexo de Edgar Morin, o impacto midiático sobre a comunicação no contexto interacional 

familiar tem sido apresentado por Boechat (2017). O estudo aponta que, além dos fatores 

tecnológicos e relacionais familiares, historicamente, podem-se constatar vetores sociais, 

culturais, políticos e econômicos inter-retroagindo no cenário sociocultural mais amplo para 

produzir muitas mudanças no contexto interacional das famílias. Tais mudanças referem-se às 

identidades de seus membros/atores sociais, aos padrões de comunicação, às gerações 

familiares, às constantes reconfigurações que experimentam as famílias, além de riscos e 

oportunidades oferecidos aos membros dessas famílias que, participando das redes sociais, 

usufruem, também, as interações nas redes sociais digitais. 

Sobre a concepção sistêmica de família, Day (2010), referindo-se às relações 

familiares estabelecidas nas redes sociais, explica que o sistema familiar, à semelhança dos 

sistemas abertos, pode transformar input – dinheiro, energia, tempo, espaço e comportamento 

– em outputs – amor, atenção, disciplina, crescimento, desenvolvimento, satisfação, títulos, 

herança, proximidade, aprendizagem e segurança. Nesse processo, as famílias desenvolvem 
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“regras de transformação” que governam rotinas e ciclos de vida a cada instante. O autor 

esclarece que algumas dessas regras sobre como fazer as coisas são explícitas, porém a 

maioria delas não é explícita; além disso, a família monitora o comportamento de seus 

membros o tempo todo para avaliar se os resultados obedecem às normas e limites acordados 

para o alcance dos seus objetivos. 

A família, uma microrrede social, é um subsistema da sociedade, portanto, participa 

sistemicamente dessa macrorrede social, um macrossitema social. Considerando, então, a 

inter-retroação dos fatores já mencionados no cenário sociocultural contemporâneo, ganham 

ênfase, nesta pesquisa, os relacionais familiares e tecnológicos, desde que, mais recentemente, 

observa-se uma possibilidade de utilização das novas mídias digitais: elas têm sido usadas 

para aproximar as pessoas, que estreitam afetivamente essa relação, percebem-se enamoradas, 

usufruindo as produções da cibercultura. 

 

Se no presente momento histórico a sociedade atua a cultura digital, os 

relacionamentos amorosos se tecem também na virtualidade do ciberespaço. 

A crescente popularização das mídias digitais permite que a comunicação 

mediada por tais tecnologias aconteça entre casais também. Eles podem se 

conhecer em encontros presenciais e/ou virtuais e podem se relacionar 

fisicamente e/ou por meio das mídias digitais – inovações culturais da 

sociedade contemporânea. (BOECHAT; CABRAL; SOUZA, 2017, p. 149-

150). 

 

Em alguns casos, esses relacionamentos virtuais se estendem, tornam-se importantes e 

o casal se decide pela constituição de família. Entretanto, tal possibilidade parece, muitas 

vezes, pouco provável ou apresenta-se mesmo como uma estranha possibilidade tanto para as 

pessoas diretamente envolvidas quanto para aquelas indiretamente envolvidas. Segundo 

Boechat et al. (2018), Reynaldo e Silvia comentam que, antes de se encontrar no ciberespaço, 

nunca haviam cogitado a possibilidade de um namoro virtual para si. Eles foram virtualmente 

apresentados um ao outro por uma amiga em comum.  

Do mesmo modo, de acordo com Boechat, Cabral e Souza (2017), M.R.J. e P.C.J. 

nunca vislumbraram antes para si essa possibilidade, uma vez que se conheceram no Viber – 

um aplicativo que conecta pessoas para fins de aprendizagem. Ambos agiram com cautela e 

precisaram vencer alguns temores. P.C.J. receava os questionamentos, como se tratar de um 

casamento rápido com uma pessoa estrangeira e de outra religião; ela temia ouvir que seria 

raptada e que teria que usar roupas longas pelo fato de ele ser libanês. A sua família de origem 
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se preocupava com questões relativas ao risco de um relacionamento virtual, a emprego e 

sustento da família que começava a se formar. M.R.J., por sua vez, pede à jovem esposa para 

nunca revelar aos filhos que se conheceram pela internet, por considerar muito arriscado esse 

modo de constituir família. 

 

P.C.J. e M.R.J., quando perceberam que o relacionamento ganhava novos 

contornos, começaram a prestar atenção a outros aspectos como confiança, 

segurança, grau de flexibilidade para lidar com a “radical diferença cultural”, 

capacidade para desconstruir preconceitos e formar novos conceitos, 

valorização dos símbolos e narrativas de sua subcultura familiar, 

perseverança para honrar compromissos firmados, possibilidade de criar 

novos padrões a partir daqueles étnicos herdados de seus pais, habilidade 

relacional para “apostar na possibilidade de dar certo”. Imbuídos de tais 

perspectivas, o casal decide assumir a escolha pelo matrimônio (BOECHAT; 

CABRAL; SOUZA, 2017, p. 153, grifos dos autores). 

  

Parece que algumas concepções familiares acerca do modo de constituir família nas 

redes sociais balizam a constituição de uma família. Crenças, conceitos, valores, tradições, 

etnia, por exemplo, entram em análise e reconstrução quando um casal se une. Algumas 

famílias nutrem muitas expectativas em relação ao futuro de seus filhos, quanto à constituição 

de suas próprias famílias, como, por exemplo, se eles devem se casar ou não, se devem ter 

filhos ou não, onde devem morar. Costumam estar atentos quanto às características de seus 

futuros cônjuges – quem são, a que família pertencem, qual sua idade e profissão etc. – e 

quanto aos netos que virão – quantos e quando devem vir, como devem ser educados. E, 

ainda, quanto ao modo pelo qual eles se conhecem e se aproximam, se conseguirão manter 

emocional, social e financeiramente a futura família. Tais expectativas se presentificam 

também quando as famílias se constituem a partir de relacionamentos estabelecidos nas redes 

sociais digitais, e vêm incrementadas pelos cuidados em relação a identidades e 

identificações, proximidade física e virtual,  

Quando se trata de admitir um relacionamento a distância, que vai ganhando contornos 

de namoro virtual, e a composição de família iniciada por meio das novas mídias digitais se 

mostra uma realidade, estranheza surge. No entanto, P.C.J. e M.R.J. tornaram familiar o que 

parecia estranho e temeroso, namoraram virtualmente e se casaram. Eles usaram as novas 

mídias digitais também para partilhar as cerimônias de celebração do casamento – duas no 

Líbano e uma no Brasil – com suas famílias de origem em tempo real.  

 

Esse fato desconstrói duas ideias e afirma a terceira: relacionamentos 
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virtuais são sempre banais e efêmeros; a proximidade virtual afasta ou 

impede a proximidade física; uma relação afetiva estabelecida no 

ciberespaço pode adquirir permanência a ponto de se desdobrar em uma 

relação estável, em um casamento (BOECHAT; CABRAL; SOUZA, 2017, 

p. 152). 

 

“Existe todo um preconceito com conhecer alguém pela internet, mas acho que pode 

ser tão perigoso quanto conhecer alguém em uma festa” (MARQUIS, 2015). Luana assim 

demonstra seu receio de contar à família que havia conhecido Rodrigo nas redes sociais 

digitais. Então, decidiu fazer isso depois que seus familiares já haviam se encontrado com 

Rodrigo e gostado dele. De acordo com Marquis (2015), Luana Jahnke usava o Tinder para 

fazer pesquisas desenvolvidas em seu Curso de Publicidade e Propaganda, em Pelotas (RS). 

Ao final desse estudo, ela voltou usar o aplicativo, mas nenhum contato ia adiante até 

começar a conversar com Rodrigo Zanotta. Sentindo uma “conexão especial”, eles migraram 

do Tinder para o Facebook e, após três semanas, ela marcou um encontro com ele em local 

público. Depois de dez meses de namoro, fazendo planos de se casar e comprar uma casa em 

Cachoeirinha (RS), o casal tatua o símbolo do Tinder em seus pulsos para marcar sua história 

de amor, sabedores de que ela pode não ser eterna. 

A constituição de família via mídias digitais apresenta questões relativas às 

identidades e identificações, à proximidade física e virtual, à cautela quanto à veracidade das 

informações compartilhadas virtualmente, às adequações das subculturas familiares, às 

expectativas das famílias de origem, à decisão sobre a manutenção da relação apenas 

virtualmente ou não. Logo, a relação midiatizada entre casais pode levar à composição de 

núcleos familiares. 

A pesquisa bibliográfica permite verificar a preocupação e certo estranhamento das 

famílias e dos próprios envolvidos quanto a relacionamentos amorosos estabelecidos nas 

redes sociais digitais, em especial, quando esses vínculos se estreitam e se dirigem para a 

constituição de família, implicando casamento ou não. 

Assim, a pesquisa prossegue nas redes sociais digitais para conhecer a percepção dos 

graduandos do 7º período do Curso de Psicologia do UniFSJ, em Itaperuna/RJ, que cursam a 

disciplina Psicologia Conjugal e Familiar, acerca da composição midiatizada de família, por 

meio da aplicação do Formulário Google Forms. 

  

2 Os resultados da aplicação do Formulário Google Forms no 7º período do Curso de 
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Psicologia do UniFSJ (Itaperuna/RJ) 

 

A fim de verificar a percepção dos graduandos do 7º período do Curso de Psicologia 

do UniFSJ, em Itaperuna/RJ, acerca do estranhamento experimentado por muitos ante a 

composição midiatizada de família, aplica-se o Formulário Google Forms para o 

levantamento de opinião da turma desses futuros psicólogos. 

 

2.1 O formulário Google Forms 

 

 O Google Forms é um dos cinco aplicativos que integra o pacote de aplicativos 

gratuitos do Google Docs, uma ferramenta que permite a edição colaborativa, 

disponibilização, backup e portabilidade de arquivos, segundo Heidemann, Oliveira e Veit 

(2010, p. 31): 

 

• Google Documents: para a edição colaborativa de textos; 

• Google Spreadsheets: para a edição colaborativa de planilhas eletrônicas; 

• Google Forms: para a confecção de formulários online; 

• Google Presentations: para a edição colaborativa de apresentações de 

slides. 

• Google Drawings: para a edição colaborativa de desenhos. 

 

Os autores supramencionados afirmam que os arquivos criados com o Google Docs 

ficam armazenados no servidor do Google, possibilitando ao usuário o acesso aos documentos 

a partir de qualquer computador conectado à internet. Sendo o padrão o não-

compartilhamento, somente o usuário que cria o arquivo tem acesso a ele no momento de sua 

criação ou envio ao Google Docs; ele pode convidar um leitor, editor ou proprietário. Os 

leitores podem apenas ler os documentos, jamais modificar os arquivos. Os editores podem 

modificá-los, e podem ou não receber autorização para convidar outros usuários para editar ou 

ler o arquivo. Os proprietários podem ler, alterar ou mesmo apagar os arquivos 

compartilhados. 

Assim, de acordo com Heidemann, Oliveira e Veit (2010), tanto as avaliações de 

aprendizagem quanto os levantamentos de opiniões podem ser facilmente implementados no 

Google Forms, pois o formulário é disponibilizado pelo usuário que o criou por meio de um 

endereço (URL) e preenchido pelos respondentes; as respostas aparecem imediatamente na 

sua página do Google Docs. Essa ferramenta on-line permite “voz ao aluno”, organizando 



 
 

 

399 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

suas opiniões em tabelas e gráficos estatísticos e permitindo a visualização dos dados 

coletados. As planilhas podem ser exportadas em diversos formatos, inclusive como uma 

planilha Excel.  

As perguntas abertas podem requerer a análise de conteúdo. Então, segundo Franco 

(2005), se as informações coletadas contêm asserções a respeito de “forças em conflito”, o 

pesquisador precisará reduzir as sentenças em seus temas componentes para, enfim, classificá-

las em suas respectivas categorias. 

 

2.2 A pesquisa nas redes sociais digitais 

 

 Escolheu-se, pelo método aleatório, não probabilístico, a turma do 7º período do 

Curso de Psicologia do UniFSJ, em Itaperuna/RJ, que cursa a disciplina Psicologia Conjugal e 

Familiar, para se conhecer a percepção desses graduandos acerca do estranhamento em 

relação à composição midiatizada de família, por meio da aplicação do Formulário Google 

Forms. 

 

2.2.1 Sobre a finalidade da utilização das novas mídias digitais  

 

Figura 1: Perfil de uso das novas mídias digitais pelos alunos  

Fonte: Formulário Google Forms 

 

2.2.2 Sobre a possibilidade de uma família se constituir por meio do uso das novas mídias 

digitais 
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Figura 2: A possibilidade de constituição midiatizada de família 

Fonte: Formulário Google Forms 

 

2.2.3 Sobre a possibilidade de uma família se constituir, exclusivamente, por meio do uso das 

novas mídias digitais e suas razões 

SIM = 30% NÃO = 70% 
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Sim. Mesmo sendo novo para mim, 

acredito que se todos se esforcem para que 

dê certo, e gostem, é possível. 

 

Sim, cada família pode escolher como 

quer ser constituída, eu considero tudo 

possível. 

  

Sim. Se for opção de ambos e se houver 

afeto acredito que seja possível. 

 

Este tipo de familia nem passava pela 

minha cabeça a uns tempos atrás, mas 

pode sim acontecer este tipo de família, so 

que os desafios e métodos de convivência 

e interações seram diferentes de uma 

familia digamos "normal". 

 

Sim, pois terão várias opções a família.  

 

Sim, pois é possível criar laços apenas 

com contato virtual, porém acredito que 

um contato de perto deve ser planejado, ao 

menos. 

 

Sim, porque a mídia já tá tão no meio 

ambiente de uma pessoa que ela por si só 

vai procurando meio de ser encontrar. 

 

Não. Faria falta a interação humana, o 

contato, o olhar, o toque. A relação (familiar 

ou outra qualquer) humana é mais para estar 

próximo. 

 

Não  

 

Não, tem que ter todos os tipos de contato, 

principalmente o físico. Uma relação 

exclusivamente digital isso não seria possível. 

 

Exclusivamente não, pois não temos um 

conhecimento total da pessoa somente através 

das mídias, pois ali ela pode lhe mostrar 

somente o que ela quer que você veja. 

 

Não, porque acredito que precise haver uma 

relação interpessoal mais próxima, ter um 

contato físico. 

 

Não exclusivamente em caráter permanente, 

mas em caráter temporário, as mídias 

possuem assim a mesma capacidade de 

aproximar e fomentar as relações afetivas 

como a de afastar e defasar as mesmas. 

 

Não. Porque é necessário o contato pessoal. 

 

Exclusivamente pelas mídias digitais, não 

considero, pois na minha visão, o ser humano 

precisa estar perto do parceiro de forma física 

e não virtual, criar os filhos de perto, 

fisicamente. 

 

Não, pois é necessário um contacto. 

 

Não, pois precisamos do corpo a corpo, 

dimensão essencial nas relações. 

 

Não.  

 

Não, pois para mim família precisa de muito 

contato, conversar olho no olho, sabe?! 

 

Não pela importância do corpo a corpo 

 

Não. Porque acho importante o contato físico, 

além do digital 

 
Tabela 1: Razões para considerar possível ou não a constituição de família exclusivamente  

por meio do uso das mídias digitais 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Formulário Google Forms 
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2.2.4 Sobre conhecer alguém que tenha se casado a partir de um relacionamento estabelecido 

via novas mídias digitais 

 

Figura 3: Conhecimento de casais que se uniram a partir das mídias digitais 

Fonte: Formulário Google Forms 

 

2.2.5 Sobre a possibilidade de se casar com alguém que viesse a conhecer por meio das 

mídias digitais e sua as razões 

SIM = 66,6% NÃO = 23,8% TALVEZ = 9,5% 
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Sim. Qualquer meio para se iniciar 

contato é válido. O casar em si 

implicaria outros requisitos, aspectos 

mais importantes para se casar. 

 

Sim, hoje em dia está até mais normal 

conhecer alguém através de mídias 

digitais do que pessoalmente. É uma 

forma prática. 

 

Sim. Se for algo que eu acredite ser 

verdadeiro e que não venha ser algo 

prejudicial para relacionamento. 

 

Sim, porque é uma maneira de se 

relacionar e encontrar novas pessoas. 

 

Sim, é uma maneira de relacionamento 

e com isso podemos encontrar uma 

pessoa legal. 

 

Sim, a partir do momento que nossas 

relações ultrapassem a relação 

virtual. Os apps de relacionamento são 

uma forma dinâmica e funcional de se 

conhecer pessoas. 

 

Sim, mas teria que ver a pessoa 

pessoalmente antes disso acontecer, 

conhecer o convívio da pessoa com a 

família, se tiver. Manter esse 

relacionamento somente por mídias 

digitais, não. 

 

Sim. É uma pessoa como outra. 

 

Sim se a conhecesse e convivesse 

pessoalmente num depois 

 

Sim. Porque se houver a vontade de 

ambas as partes mais o amor no 

relacionamento não vejo o porque de 

não casar. Conhecer uma pessoa pelas 

midias sociais não quer dizer que não 

possa conhecela fora de lá . 

 

Sim. Já namorei alguém que conheci na 

internet. Hoje em dia, só faria o mesmo 

depois do contato de perto e se fosse 

possível ver a pessoa com uma 

certa frequência, mas sei que o 

sentimento pode aflorar e evoluir. 

 

Sim se houvesse contato pessoal 

 

Sim. Contando que exista o contato 

físico depois, não fique apenas no 

digital mesmo depois de casado. 

 

Sim, pois se aconteceria um por um 

acaso um relacionamento estável 

com aquela pessoa que eu conheci 

Não. Porque ficaria insegura 

 

Não. Pois apesar de acreditar 

que é possível, não me vejo 

nessa posição, pois acredito que 

um relacionamento precise ter o 

convívio pessoal, carnal. 

 

Nao. Porque tenho receio com 

relação a veracidade das 

informaçoes via mídias digitais. 

 

Não 

 

Não, pois primeiramente 

gostaria de ter o contato com a 

pessoa, pois nem tudo que esta 

sendo pasado pode sed verdade. 

 

 

Talvez. Dependeria da 

relação fora da mídia 

 

Não sei, provavelmente 

sim, pois não importa 

como eu conheci esse 

alguém, mas sim a nossa 

relação em si. 

 

 

Tabela 2: Razões para se casar ou não com alguém que conhecesse por meio das mídias 
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Fonte: Elaborado pelos autores com base no Formulário Google Forms 

 

2.2.6 Sobre a estranheza expressa no meio acadêmico-científico em relação à constituição de 

famílias por meio das mídias digitais: muito estranho, um pouco estranho, nem um pouco 

estranho 

 

 

Figura 4: A estranheza quanto ao modo midiatizado de constituir família 

Fonte: Formulário Google Forms 

 

MUITO ESTRANHO UM POUCO ESTRANHO NEM UM POUCO 

ESTRANHO 
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Acho difícil de conseguir 

manter uma família dessa 

forma. 

 

Não vejo como obter uma 

boa relação, mediante à 

constituição de uma família 

midiática. 

 

Ah! prefiro um contacto real. 

 

Ainda não e comum para 

algumas pessoas esse tipo de 

relacionamento, então quando 

e apresentado causa um nó 

na cabeça. E dai que surge 

várias perguntas sobre isso e 

algumas pessoas procuram 

até se informar. 

 

Acho muito impessoal, para 

que possa se constituir família 

a partir dali. 

Por não ser o modelo 

tradicional. 

 

É muito novo para mim. 

Ainda é um pouco estranho. 

Porém acho válido. 

 

Apesar de acreditar que seja 

possível, é um tema pouco 

discutido ainda e não faz 

parte do meu cotidiano. 

 

É um pouco estranho ver uma 

família ser constituída 

exclusivamente pela internet. 

 

Porque acho meio arriscado. 

É mais fácil ser enganado 

 

Acho pouco estranho, por que 

familia pra mim tem que estar 

perto fisicamente, o toque, o 

abraço faz falta no dia-a-dia. 

Mas nao acho tão estranho 

pois entendo toda forma de 

amor. 

 

Pois tem casos que ainda não 

são conhecidos no Brasil, são 

raros isso faz com que as 

pessoas acham estranho. 

 

Relacionamentos virtuais 

sempre soaram comuns pra 

mim, e atualmente, devido ao 

estudo de formatos familiares, 

percebi que um casal pode 

formar uma família e que, 

então, relacionamentos 

virtuais podem ser 

considerados família. É meio 

estranho por ser algo que 

percebi recentemente, mas 

vejo como algo legal. 

 

Um pouco estranho. 

 

Acredito que as novas 

tecnologias de comunicação e 

relacionamento estão se 

tornando mais naturalizadas 

no cotidiano. 

 

Diante da extensa 

possibilidade existente de 

formação de famílias e 

levando em consideração em 

como as pessoas se utilizam 

das vias digitais em suas 

vidas hoje em dia. 

 

Viável 

 

Porque já assisti casos de 

pessoas com um 

relacionamento de anos 

somente por meios das mídias 

sociais. 

 

A midiatização tornou-se 

cada vez mais um conceito  

chave, fundamental, essencial 

para descrever  

o presente e a história dos 

meios e a mudança  

comunicativa que está 

ocorrendo. 

 

Tabela 3: Justificativa para o grau (muito/pouco/nem um pouco) de estranheza 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Formulário Google Forms 
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3 A percepção dos alunos do 7º período do Curso de Psicologia do UniFSJ  acerca da 

composição midiatizada de família 

   

Feito o levantamento de opiniões por meio do Formulário Google Forms, os 

respondentes tiveram sua opinião organizada em tabelas e gráficos estatísticos, que 

permitiram a visualização dos dados coletados, como mostrados acima. Os dados que 

subsidiaram a construção das tabelas foram buscados nas planilhas Excel disponibilizadas 

pelo referido Formulário. Os dados que se seguem, portanto, expressam a percepção de 21 dos 

23 alunos matriculados na disciplina Psicologia Conjugal e Familiar no 7º período do Curso 

de Psicologia do UniFSJ, entre 20 e 45 anos, acerca do estranhamento quanto ao modo 

midiatizado de família. 

Inicialmente, investigou-se a finalidade de uso das novas mídias digitais pelos alunos, 

a fim de se identificar o perfil desses usuários em relação à utilização das referidas mídias. A 

pesquisa mostra uma preferência por pesquisa/estudo, seguida dos relacionamentos de 

amizade, depois das atividades laborais, dos relacionamentos amorosos e, por fim, das 

práticas comerciais. 

Dentre os respondentes, 85,7% consideram possível que uma família se constitua por 

meio do uso das novas mídias digitais e 14,3% consideram que não seja possível tal modo 

constituição de família.  

Dos alunos participantes da pesquisa, 30% consideram possível que uma família se 

constitua, exclusivamente, por meio do uso das novas mídias digitais, observando algumas 

condições: o esforço para dar certo, a liberdade de escolher o modo pelo qual irão se 

constituir, se for opção de ambos e se houver afeto, os desafios e métodos de convivência e 

interações serão diferentes de uma família "normal", planejamento de “contato de perto”. Em 

contrapartida, 70% não consideram possível que uma família se constitua, exclusivamente, 

por meio do uso das novas mídias digitais, em função de: faltar a interação humana, o contato, 

o olhar, o toque; qualquer relação humana requer “estar próximo”; imprescindibilidade de 

todos os tipos de contato, principalmente o físico; por não ter um “conhecimento total da 

pessoa”, pois ali ela pode lhe mostrar somente o que ela quer que você veja; as mídias podem 

aproximar e fomentar as relações afetivas e de afastar e defasar as mesmas; porque é 

necessário o contato pessoal; é preciso estar perto de forma física e não virtual, criar os filhos 

de perto, fisicamente; o corpo a corpo é uma dimensão essencial nas relações; família precisa 
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de muito contato, conversar olho no olho.  

Dos respondentes, 42,9% conhecem alguém que tenha se casado a partir de um 

relacionamento estabelecido via novas mídias digitais e 57,1% não conhecem pessoas que se 

casaram desse modo. 

As respostas à pergunta se eles se casariam com alguém que tivesse conhecido por 

meio das mídias digitais permitiu estabelecer três categorias de respostas: SIM, NÃO e 

TALVEZ. Dos alunos participantes da pesquisa, 66,6% se casariam com alguém que tivesse 

conhecido por meio das mídias digitais, explicitam suas razões e estabelecem condições: casar 

implicaria outros requisitos, aspectos mais importantes; é uma forma prática; ser verdadeiro e 

não prejudicial para o relacionamento; é uma das maneiras de se relacionar e encontrar novas 

pessoas e uma pessoa legal; a relação deve ultrapassar a relação virtual; teria que ver a pessoa 

pessoalmente antes de casar, conhecer o convívio da pessoa com a família, se tiver; convívio 

pessoal em momento posterior; se houver a vontade de ambos e o amor no relacionamento, 

pois é possível conhecer a pessoa fora das mídias; o contato de perto e ver a pessoa com certa 

frequência; se houvesse contato pessoal; contato físico depois do casamento; relacionamento 

estável. Dos respondentes, 23,8% não se casariam com alguém que tivesse conhecido por 

meio das mídias digitais e explicitam suas razões e condições: porque ficaria insegura; um 

relacionamento requer o convívio pessoal, carnal; receio com relação à veracidade das 

informações; é preciso ter o contato com a pessoa, para saber se pode ser verdade. 9,5% talvez 

se casassem com alguém que tivesse conhecido por meio das mídias digitais e explicitam suas 

razões e condições: dependeria da relação fora da mídia; não importa o modo pelo qual se 

conhece alguém, mas a relação em si. 

Quanto à estranheza, 4,8% dos alunos consideram muito estranho: difícil manter uma 

família dessa forma; não vejo como obter uma boa relação, mediante à constituição de uma 

família midiática; preferência pelo contato real; é incomum, “causa um nó na cabeça” e 

surgem perguntas e busca de informação; muito impessoal constituir família a partir das 

mídias digitais. Outros 76,2% consideram um pouco estranho: não é o modelo tradicional; 

muito novo, mas válido; tema pouco discutido e não faz parte do cotidiano; estranho ver uma 

família ser constituída exclusivamente pela internet; arriscado, mais fácil ser enganado; 

família requer proximidade física (toque e abraço no dia a dia), apesar de entender toda forma 

de amor; casos ainda desconhecidos no Brasil e raros; por ser algo percebido recentemente, 

mas legal. Dos respondentes, 19% consideram nem um pouco estranho: as mídias estão se 
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tornando mais naturalizadas no cotidiano; uma extensa possibilidade dado o modo pelo qual 

as pessoas se utilizam das vias digitais na atualidade; viável; casos conhecidos de 

relacionamento de anos somente por meios dessas mídias; a midiatização tornou-se um 

conceito-chave para descrever o presente e a história dos meios e a mudança comunicativa 

que está ocorrendo. 

 

Conclusão 

 

 A pesquisa mostra que o perfil dos futuros psicólogos do 7º período do Curso de 

Psicologia do UniFSJ quanto à finalidade de uso das novas mídias digitais que se dá 

preferencialmente, nessa sequência: pesquisa/estudo, relacionamentos de amizade, trabalho, 

relacionamentos amorosos e para fins comerciais. A pesquisa revela, assim, que eles não se 

mostram muito adeptos aos relacionamentos amorosos virtuais.  

Não apenas congressistas e alunos de outras instituições consideram estranha a 

composição midiatizada de família. Os graduandos participantes desta pesquisa também 

consideram que há certa estranheza quanto ao modo midiatizado de constituir família e 

apresentam algumas razões para fundamentar sua opinião: dificuldade de manter uma família 

e uma boa relação; preferência pelo contato não virtual; dificuldade de entender por ser 

incomum; muito impessoal; não é o modelo tradicional; muito novo; um tema pouco 

discutido e fora do cotidiano; arriscado, mais fácil ser enganado; família requer proximidade 

física (toque e abraço no dia-a-dia); casos ainda desconhecidos no Brasil e raros; por ser algo 

percebido recentemente.  

A grande maioria dos alunos não considera possível que uma família se constitua, 

exclusivamente, por meio do uso das novas mídias digitais. Aqueles que se casariam com 

alguém que tivesse conhecido por meio das mídias digitais estabelecem condições que 

implicam convívio não virtual e relacionamento estável para que isso se tornasse possível para 

si. 
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Resumo: As novas tecnologias da informação e comunicação vêm revolucionando as práticas 

sociais, a produção de conhecimento e recentemente o Judiciário em todo o país. Em 

atendimento aos comandos da Lei nº 11.419/06, sistemas de processamento eletrônico são 

implantados objetivando imprimir maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. 

Nesse contexto, apresenta-se o seguinte problema: De que forma o acesso à Justiça, por parte 

dos cidadãos e operadores do Direito, vem sendo comprometido pela utilização, com 

exclusividade, das novas tecnologias, como instrumento hábil à sua efetividade? Objetiva-se, 

assim, por meio dessa pesquisa, analisar as múltiplas facetas de ordem técnica, legislativa e 

jurídica que implicam, no contexto da implantação do processo judicial eletrônico, eventual 

obstrução do acesso à Justiça considerada a forma de acesso essencialmente eletrônica. Para 

tanto, realizar-se-á uma abordagem interdisciplinar entre Direito e Evolução das Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação, perpassando o conceito de novas tecnologias da 

informação e comunicação (NTICs), buscando-se enriquecer a análise teórica com a 

experiência de Hermanny Carneiro Rodrigues, Técnico Judiciário da Vara Federal de 

Itaperuna, que possui mais de dez anos de experiência na distribuição de processos judiciais 

naquele órgão jurisdicional. A metodologia adotada é, portanto, qualitativa quanto ao 

problema, descritiva quanto aos objetivos e pesquisa bibliográfica e entrevista, quanto aos 

procedimentos. Justifica-se a presente pesquisa pelo interesse público latente em se constatar 

eventual cerceamento ao exercício do direito fundamental de acesso à Justiça do cidadão e do 

operador do Direito com vistas a saná-lo promovendo-se, assim, a máxima efetividade desse 

direito que é típica das normas constitucionais que instituem direitos fundamentais. A 

pesquisa concluiu que, sendo nos dias atuais, eletrônica a forma exclusiva de acesso à Justiça, 

o acesso ao instrumental tecnológico material e imaterial torna-se imprescindível para o 

acesso ao processo eletrônico, o que por si só não dificultará ou obstaculizará o acesso à 

Justiça e não caracterizará o cerceamento a esse direito fundamental. 

 

Palavras-chave: novas tecnologias; instrumental tecnológico; direito fundamental; acesso à 

Justiça 
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Abstract: The new information and communication technologies have revolutionized social 

practices, the production of knowledge and most recently the Judiciary system throughout the 

country. In compliance with the commands of Law No. 11,419 / 06, electronic processing 

systems are implemented to increase speed and efficiency in jurisdictional service. In this 

context, the following issues present themselves: In which way is access to justice, by citizens 

as well as the legal operators, compromised by the exclusive use of new technologies as a 

practical tool for their effectiveness? The present research aims to analyze the multiple facets 

of legislative technicality and legal aspects that imply, in the perspective of the 

implementation of the electronic judicial process, an eventual obstruction to justice access, 

regarding an essentially electronic access. In order to do so, an interdisciplinary approach will 

be carried out between the Law and Evolution of New Information and Communication 

Technologies, crossing the concept of new information and communication technologies 

(NICTs), seeking to enrich the theoretical analysis with the experience of Hermanny Carneiro 

Rodrigues, Judicial Technician of the Federal Court of Itaperuna, who has more than ten years 

of experience in the distribution of legal proceedings in said court. The methodology adopted 

was, therefore, qualitative regarding the problem, descriptive regarding the objectives and 

bibliographic research interview, regarding the procedures. The present research is justified 

by the latent public interest in finding an eventual restriction to the exercise of access to the 

Justice of the citizen as a fundamental right, and the Law operator with the capacity to solve 

it, thus promoting the maximum effectiveness of said right, one that is typical of 

constitutional norms that establish fundamental rights. The research concluded that, as 

nowadays electronic access to justice, access to the material and immaterial technological 

instruments are essential to access electronic law suits, which in themselves will not hinder 

nor create barricades to such access, nor will characterize the curtailment of the fundamentals 

rights. 

 

Keywords: new technologies; technologic instrumental; fundamental right; access to justice. 

 

 

Considerações iniciais 

 

A publicação da Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo 

judicial introduzindo alterações no Código de Processo Civil de 1973 – louvável iniciativa 

legislativa em promover a adequação das práticas jurisdicionais às revolucionárias novas 

tecnologias – e as modernizações promovidas no Judiciário no sentido de adequar sua 

estrutura às inovações tecnológicas e otimizar a prestação jurisdicional vão ao encontro dos 

anseios da sociedade brasileira no sentido de efetivar o direito fundamental relativo à razoável 

duração do processo/celeridade processual buscado por meio de tais inovações. No entanto, 

na prática cotidiana, a utilização do processo eletrônico, como forma exclusiva de acesso à 

Justiça pelo cidadão e pelo operador do Direito, parece comprometer, em alguma medida, a 

efetividade desse direito fundamental que lhes é assegurado pelo artigo 5º, XXXV da 

Constituição Federal.  
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Assim sendo, mesmo que obviamente não com a intenção de comprometer esse 

acesso, as inovações tecnológicas no Judiciário trazem consigo a necessidade de acesso a um 

novo instrumento, qual seja, o instrumental tecnológico, tanto material quanto imaterial para 

que se faça viável o acesso ao processo eletrônico.  

Nesse contexto, apresenta-se o seguinte problema: De que forma o acesso à Justiça, 

por parte dos cidadãos e operadores do Direito, vem sendo comprometido pela utilização, com 

exclusividade, das novas tecnologias, como instrumento hábil à sua efetividade? Parte-se da 

hipótese de que há uma relação entre o uso das novas tecnologias e a utilização do processo 

eletrônico como forma exclusiva de acesso à Justiça de tal modo que o acesso ao instrumental 

tecnológico exigido para utilização do processo eletrônico possa constituir fator que 

comprometa o exercício do direito fundamental de acesso à Justiça, via processo eletrônico, 

aos cidadãos e operadores do Direito. 

Objetiva-se, assim, por meio dessa pesquisa, analisar as múltiplas facetas de ordem 

técnica, legislativa e jurídica que implicam, no contexto da implantação do processo judicial 

eletrônico, a eventual obstrução do acesso à Justiça considerada a forma de acesso 

essencialmente eletrônica. O estudo apresenta como objetivos específicos: caracterizar as 

novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs) como “instrumento ao quadrado” 

sob o peculiar aspecto técnico de acesso ao processo eletrônico; apontar a fundamentalidade 

dos direitos de acesso à Justiça e duração razoável do processo/celeridade processual; 

identificar vantagens e desvantagens do processo eletrônico, sobretudo, no tocante ao acesso à 

Justiça; apontar possíveis soluções para minimizar ou eliminar as eventuais limitações 

tecnológicas de acesso ao processo eletrônico; contextualizar a abordagem teórica com a 

prática forense através de entrevista.  

A metodologia adotada é, portanto, qualitativa quanto ao problema, descritiva quanto 

aos objetivos e pesquisa bibliográfica e entrevista, quanto aos procedimentos. Realizar-se-á 

uma abordagem interdisciplinar entre Direito e Evolução das Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação, perpassando o conceito de NTIC, buscando-se enriquecer a 

análise teórica com a experiência de Hermanny Carneiro Rodrigues, Técnico Judiciário da 

Vara Federal de Itaperuna, que possui mais de dez anos de experiência na distribuição de 

processos judiciais, tendo vivenciado o período de implantação do processo eletrônico na 

Subseção Judiciária de Itaperuna-RJ.  

Justifica-se o estudo pelo interesse público latente em se constatar eventual 
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cerceamento à efetividade do direito fundamental de acesso à Justiça do cidadão e do 

operador do Direito com vistas a saná-lo promovendo-se, assim, a máxima efetividade desse 

direito que é típica das normas constitucionais que instituem direitos fundamentais. Esclarece-

se que o objetivo da presente pesquisa não é uma crítica infundada ao processo eletrônico, 

inafastável a relevância de suas incontáveis vantagens, em especial, para efetivação do direito 

fundamental à duração razoável do processo/celeridade processual, mas sopesar os interesses 

em pauta – celeridade e acesso à Justiça –, que a princípio, parecem conflitar-se, a fim de que 

a sua utilização não seja um fator que, de algum modo, cerceie o exercício do direito 

fundamental de acesso à Justiça ao cidadão e ao operador do Direito e reforce a exclusão 

social no âmbito do Judiciário pátrio, à medida que aparentemente desfavorece significativa 

parcela da população brasileira, que sequer possui esse instrumental tecnológico tampouco 

desenvolveu a linguagem e as habilidades técnicas específicas para manuseá-lo e que, à luz 

das Leis dos Juizados Especiais (Lei nº 9099/95 e Lei nº 10.259/01), poderia, em tese, fazer 

esse acesso por si, sem assistência de advogados. 

 

1 NTICs como “instrumento ao quadrado” no âmbito do processo eletrônico e a 

fundamentalidade dos direitos de acesso à Justiça e razoável duração do 

processo/celeridade processual  

 

As novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs), segundo Marinho 

(2017), constituem tecnologias e métodos para se comunicar surgidas no contexto da 

Revolução Informacional, Revolução Telemática ou Terceira Revolução Industrial e, 

posteriormente, desenvolvidas gradativamente desde a segunda década de 1970, 

principalmente nos anos 1990. Souza (2003) esclarece que as NTICs referem-se às novas 

mídias digitais, aqueles meios de comunicação digitais que não prescindem da Internet para 

sua utilização.  

As novas tecnologias digitais, então, utilizadas em âmbito do Judiciário seriam e-

mails, sites, WhatsApp, os sistemas eletrônicos de processamento, como o sistema Apolo, 

utilizado para o processo eletrônico na Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. 

Essas novas tecnologias possibilitaram significativa inovação no âmbito do Judiciário, 

que veio revolucionar a prática forense, em especial, o acesso à Justiça: a implantação de 

sistemas eletrônicos de processamento. Os cidadãos e operadores do Direito, entendidos no 
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âmbito dessa pesquisa como advogados, são desafiados a apropriarem-se do instrumental 

tecnológico tanto material (computadores, scanners, acesso à Internet) quanto imaterial 

(domínio da linguagem eletrônica e das habilidades técnicas necessárias) para utilização do 

processo eletrônico, via exclusiva para o exercício do seu direito de acesso à Justiça. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que as novas tecnologias (NTICs) afiguram-se “instrumento ao 

quadrado” no âmbito do processo judicial eletrônico. 

A nomenclatura “instrumento ao quadrado” ou “instrumento do instrumento”, 

utilizada por autores como Câmara (2003), Fux (2006) e Neves (2016), é usual na doutrina 

processualista para designar o processo cautelar, cuja função, por natureza, é acessória e 

instrumental ao processo principal. Assim esclarece Neves (2016, p. 897-898):  

 

A característica especial de instrumentalidade do processo cautelar deve ser 

justamente a que este não serve de instrumento para obtenção do bem da 

vida, mas sim para tornar possível tal obtenção. Dessa forma surge a 

nomenclatura “instrumento do instrumento” ou “instrumentalidade ao 

quadrado”, que aponta para a característica peculiar do processo cautelar de 

servir como instrumento ao processo principal – que também é instrumento – 

no qual a parte obterá o bem da vida pretendido.  

 

A expressão “instrumento ao quadrado”, no âmbito dessa pesquisa, é utilizada para 

referir-se à instrumentalidade de natureza estritamente tecnológica como assecuratória do 

acesso ao processo eletrônico e não de cunho processual como assecuratória ao resultado útil 

do processo como se dá com as cautelares. Desse modo, assim como o processo principal é o 

instrumento para obtenção do bem da vida e o processo cautelar serve de instrumento ao 

processo principal, de forma análoga, o processo judicial eletrônico é o instrumento para 

obtenção do bem da vida e o instrumental tecnológico (nos termos já mencionados, tanto de 

ordem material como imaterial) serve de instrumento ao processo eletrônico. Em outras 

palavras, sob essa perspectiva, o processo cautelar estaria para o processo principal, assim 

como o instrumental tecnológico estaria para o processo judicial eletrônico. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que uma das mais, senão a mais significativa 

contribuição das novas tecnologias digitais para o Judiciário, por meio do processo eletrônico, 

é a efetividade do direito à duração razoável do processo/celeridade processual, parecendo 

conflitar esse direito, em alguma medida, com o direito de acesso à Justiça, pela necessidade 

que a realidade do processo eletrônico traz de acesso ao instrumental tecnológico material e 

imaterial para se efetivar esse direito. Destaque-se aqui a relevância dessa abordagem por se 
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tratar, ambos os direitos, de direitos de envergadura constitucional e sob o manto da 

fundamentalidade. 

A Constituição da República Federativa do Brasil consagra, em seu artigo 5º, no rol 

dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre outros, especialmente: 

 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

[...] 

 LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (BRASIL. CF, 1998).  

 

O inciso XXXV supramencionado enuncia o direito fundamental de acesso à Justiça, 

também conhecido como princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo Neves (2016). O 

inciso LXXVIII, por sua vez, enuncia o direito à razoável duração do processo e o imperativo 

de celeridade na prestação jurisdicional. Ambos, pois, direitos fundamentais de caráter 

judicial, que constituem verdadeiras garantias constitucionais do processo, na opinião de 

Mendes (2010a). 

No âmbito do processo eletrônico, parece se constatar uma colidência entre tais 

direitos fundamentais, a se perquirir se se deve prestigiar um em detrimento do outro ou se 

efetivamente há um meio de conciliá-los, efetivando em alguma medida ambos os direitos. 

Entretanto, verifica-se que o direito fundamental de acesso à Justiça, também 

conhecido princípio da inafastabilidade, em uma visão moderna, abordada por Neves (2016, 

p. 129) traz em seu conteúdo, a ideia de “acesso à ordem jurídica justa” ou à “tutela 

jurisdicional adequada”, e com ela, a noção de ampliação de acesso aos necessitados 

econômicos, a tutela coletiva, a participação ampla e efetiva das partes no processo, a justiça e 

eficácia da decisão judicial, e, por derradeiro, o próprio direito à razoável duração do 

processo/celeridade processual – pelo simples motivo de a demora da decisão estar 

intimamente ligada à sua ineficácia. Percebe-se, assim, que se está diante apenas de aparente 

conflito de direitos fundamentais, pois a duração razoável do processo/celeridade, em alguma 

medida, contribuem para efetivação do próprio direito de acesso à Justiça. 

Desse modo, entendendo-se a importância da duração razoável do processo para 

efetivação do princípio da inafastabilidade (acesso à Justiça), a melhor solução é conciliá-los 

com vistas à potencialização desse último, de forma a atribuir-lhe a máxima efetividade, típica 

das normas constitucionais que estabelecem direitos fundamentais que, como este, constituem 

verdadeiros princípios, conforme salienta Branco (2010, p. 362): “Os princípios são 
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determinações para que determinado bem jurídico seja satisfeito e protegido na maior medida 

que as circunstâncias permitirem”. 

 

2 O processo eletrônico e a efetividade do acesso à Justiça: vantagens, desvantagens e 

possíveis soluções 

 

Segundo Marinho (2017), as novas tecnologias da informação e comunicação trazem 

consigo inúmeras vantagens, dentre as quais, podem-se destacar a maior facilidade e rapidez 

de acesso às informações e a melhor coordenação de colaboradores dispersos 

geograficamente. 

Essas são, de fato, tão caras aos ideais de realização de uma ordem jurídica célere e 

justa, aclamada pela sociedade brasileira, de que o Judiciário não poderia olvidar, passando 

então, em resposta a tais anseios, a modernizar sua estrutura, adequando-a às inovações 

tecnológicas, mediante a implantação de sistemas eletrônicos de processamento, com vistas à 

prestação jurisdicional quantitativa e qualitativamente mais eficiente. 

O processo eletrônico tem contribuído de forma bastante significativa para o 

aprimoramento quantitativo e qualitativo da prestação jurisdicional, sendo suas principais 

vantagens elencadas por Abrão (2013, p. 58, grifo nosso): 

 

a) encerramento do processo papel; b) agilidade na tramitação; c) custo-

benefício do procedimento; d) tráfego e trânsito do informe, sem 

congestionamento; e) redução do número de incidentes; f) consubstanciação 

dos elementos probatórios indispensáveis; g) redução do número de 

recursos; h) harmonia entre as instâncias e do judiciário como um todo; i) 

redução do custo de transporte e deslocamento de pessoal.  

     

Contudo, de igual modo, não se podem desconsiderar os significativos desafios que 

cidadãos e operadores do Direito precisam vencer para exercer a plenitude do direito de 

acesso à Justiça, no contexto do processo eletrônico tal como delineado na lei de regência – 

Lei nº 11.419/2006. Assim, Abrão (2013, p. 59-60, grifo nosso) ressalta: 

 

Ao se desbravar o processo eletrônico, circundado pelos meios tecnológicos 

avançados, a eficiência da ferramenta dependerá de múltiplos fatores, 

representando ponto de indagação: a) segurança do sistema sob a ótica da 

invasão; b) demora na alimentação e sistematização do processo eletrônico; 

c) modificação e adulteração do armazenamento; d) leitura de sistemas 

inviabilizada pelo servidor ou gerenciador; e) elevado custo para consolidar 
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o processo eletrônico; f) nulidades alegadas, notadamente no processo 

criminal; g) dificuldade da assimilação pela população desse instrumento 

de justiça; h) congestionamento do sistema e frequente perda de sinal, 

inibindo o acesso dos interessados. 

 

A lei supramencionada, que regulamenta o processo eletrônico, explicita conceitos e 

procedimentos necessários ao acesso como meio eletrônico, transmissão eletrônica e 

assinatura eletrônica, adaptando as normas processuais existentes sobre prazos à nova 

realidade do processo eletrônico. A lei ainda estabelece novas formas de comunicação 

eletrônica de atos processuais (Diário da Justiça eletrônico, intimações por meio eletrônico, 

cartas rogatória e precatória eletrônicas), a distribuição de petição inicial e demais petições 

em formato digital sob forma de autuação automática de processos mediante recibo eletrônico 

de protocolo, a autenticidade de documentos assegurada por assinatura eletrônica, a 

disponibilização de peças processuais e documentos digitalizados por meio de rede externa às 

partes, observado sigilo e segredo de justiça. A referida lei prevê que pode ser determinada 

pelo magistrado a exibição de dados ou documentos por meio eletrônico necessários à 

instrução do processo e, ao que se percebe, fazem-se excepcionalíssimas as possibilidades de 

utilização de peças processuais físicas, restritas à impossibilidade/inconveniência, não do 

usuário, mas do próprio Judiciário, quanto à utilização das peças eletrônicas (art. 9º, §2º; art. 

11, §5º da Lei nº 11.419/06).  

Parcela significativa da população brasileira que poderia, em tese, por si, propor uma 

ação no Judiciário ou mesmo um profissional da advocacia que advogue há mais tempo, ou 

seja, idoso e ainda não esteja afeiçoado às inovações tecnológicas, agora, pode perceber-se 

alheia(o) a essa realidade. Em ambos os casos, ter-se-ia a percepção de que necessitaria de se 

apropriar, para tanto, da nova linguagem eletrônica e das habilidades técnicas específicas para 

dela se utilizar a fim de propor a referida ação, o que nessa pesquisa denomina-se 

instrumental tecnológico imaterial. De igual forma, ficariam aqueles que não dispõem de 

computadores, scanners, acesso à Internet, dentre outros requisitos tecnológicos necessários 

para o acesso ao processo eletrônico, o que nessa pesquisa escolhe-se nomear instrumental 

tecnológico material. 

Aliás, essa parece ser a realidade de muitos demandantes dos Juizados Especiais, 

segundo Washington (2011, p.18), juiz federal, que traça, com propriedade, o perfil de 

significativa parcela da demanda e dos demandados em sede dos Juizados Especiais Federais: 
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O juizado especial federal, após 10 anos de vigência da lei, ostenta parte na 

demanda como objeto as causas previdenciárias. Essas causas, individuais, 

correlatas a cada ser humano, numa contínua procura da Justiça no âmago da 

própria sobrevivência, mas, pela sua natureza, traduzem-se 

macroeconômicas. São pessoas, desarrimadas pela sorte, ao largo do 

caminho, perdidas nas inúmeras trilhas da trajetória existencial, desqueridas 

pela sociedade, estioladas, na miséria. Muitas demonstram não possuir 

sequer capacidade laborativa, urgindo aposentadoria, seja por idade, tempo 

de contribuição ou invalidez; outras, benefícios previdenciários, auxílio-

doença e ainda aposentadoria por idade rural. Ainda cumprindo os desígnios 

constitucionais, atinamos o amparo social, previsto no artigo 203 da 

Constituição Federal, o qual cuida dos excluídos sociais. Paupérrimos. 

Desvalidos da sina! Deficientes físicos e idosos, que não se imbuem das 

mínimas condições de sustento. Causas sociais do mais alto patamar, 

pulverizadas no contexto desta sociedade globalizada. 

 

Para que esse acesso à Justiça se potencialize, portanto, será necessária a adoção de 

medidas capazes de minimizar ou mesmo, à medida do possível, eliminar as limitações de 

natureza tecnológica geradas ao cidadão e ao operador do Direito com a implantação do 

processo eletrônico já mencionadas nesse trabalho.  

Assim, constata-se que uma das providências nesse sentido já fora adotada na própria 

lei do processo eletrônico, ao estabelecer no seu artigo 9º, §3º que: “Os órgãos do Poder 

Judiciário deverão manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de 

computadores à disposição dos interessados para distribuição de peças processuais” 

(BRASIL, Lei nº 11.419/06). Solvida assim a limitação de acesso ao instrumental tecnológico 

material uma vez cumprida a determinação legal.  

Outra medida seria o Judiciário, à semelhança do que realiza com seus magistrados e 

servidores, proporcionar aos cidadãos interessados em apropriar-se da linguagem eletrônica e 

das habilidades necessárias para a utilização do processo eletrônico a realização de um 

programa de inclusão digital no âmbito do Judiciário. Aliás, nesse sentido é a determinação 

expressa da Lei nº 12.965/14, também conhecida como Marco Civil da Internet – que 

estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil –, ao 

mencionar em seu artigo 24, inciso VIII, como uma das diretrizes de atuação do Poder 

Público, o desenvolvimento de ações e programas de capacitação para o uso da Internet, e, 

ainda, em seu artigo 27, inciso I, que as iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de 

promoção da Internet como ferramenta social devem promover a inclusão digital. Solvida 

assim estaria a limitação de acesso ao instrumental tecnológico imaterial, tão logo cumprida a 

determinação legal.  
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Isso, em especial para com os cidadãos, porque os advogados ainda podem se 

organizar para esse fim no âmbito das respectivas subseções da OAB assim como fazem 

muitas procuradorias, promovendo palestras e cursos para atualização dos profissionais 

atinentes à utilização do processo eletrônico bem como disponibilizando em seus sites 

cartilhas que orientam sobre a utilização do processo eletrônico (OAB/RJ, 2018). 

Aos advogados, em especial, parece que seria bastante útil à facilitação do acesso à 

Justiça a padronização dos sistemas eletrônicos dos diferentes órgãos judiciais tendo em vista 

que muitos atuam em diversos deles, possuindo, cada um, seu sistema próprio, com requisitos 

tecnológicos específicos para acesso. 

Ao se apontarem as possíveis soluções para as limitações tecnológicas de acesso ao 

processo eletrônico, não se desconsidera, contudo, a necessidade de que os cidadãos e os 

operadores do Direito se disponham a se atualizarem e acompanharem os avanços da 

sociedade revolucionada que é pela presença das novas tecnologias da informação e 

comunicação. 

Considere-se ainda que, embora se busque efetivar o direito de acesso à Justiça da 

forma mais ampla possível, haverá sempre a possibilidade de existirem aqueles que, embora 

tenham, por lei, assegurado seu acesso direto ao Judiciário, não se propõem a buscá-lo, por si, 

quer por desconhecerem o direito de fazê-lo, quer por ignorarem seus direitos materiais 

eventualmente lesados em seu cotidiano. 

A fim de conciliar as abordagens teóricas discutidas a partir da perspectiva 

interdisciplinar aqui realizada, contextualizam-se tais formulações na prática do Judiciário, 

trazendo-se à baila, a título de enriquecimento da pesquisa, a experiência de Hermanny 

Carneiro Rodrigues, servidor da Vara Federal de Itaperuna-RJ, cuja escolha se deu pelo 

método aleatório, não probabilístico. 

 

3. Um olhar sobre a prática do acesso à Justiça na era do processo eletrônico  

 

Hermanny Carneiro Rodrigues - HCR é telefonista/técnico judiciário da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro, com atuação há mais de dez anos na distribuição de processos da 

Vara Federal de Itaperuna-RJ e experiência no processo de transição dos autos físicos para os 

autos virtuais. 

 

Pergunta 1 – Como se deu a implantação do processo eletrônico na Vara Federal de 
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Itaperuna? Quais as experiências mais desafiadoras?  

HCR – Na época, já existiam multifuncionais, mas não se tinha vivência de digitalizar 

documentos. Os advogados e os cidadãos traziam as iniciais em forma física e aqui eram 

digitalizadas e transformadas em autos virtuais. O mais difícil era convencer os advogados a 

trazerem cópias legíveis que se prestassem à digitalização e explicar aos advogados mais 

idosos como funcionava a visualização de peças processuais. 

Pergunta 2 – Qual o período de implantação do processo eletrônico e o período de transição 

até todos os processos se tornarem eletrônicos? Houve um treinamento específico para a 

implantação?  

HCR – O período de implantação iniciou-se em outubro de 2007 sendo que até hoje existem 

processos que não se tornaram eletrônicos ainda, tais como alguns processos penais e algumas 

execuções fiscais, que ainda se encontram em vias de digitalização. Treinamentos não 

específicos foram realizados e auxílio via telefone prestado pelo setor competente da SASAJ 

(Seção de Apoio Judiciário da Seção Judiciária do Rio de Janeiro). 

Pergunta 3 – Na sua opinião, o processo eletrônico veio contribuir com a qualidade dos 

serviços prestados pelo Judiciário? Sob quais aspectos? Quais seriam suas vantagens? E 

desvantagens?  

HCR – Sim. O processo eletrônico veio melhorar a qualidade dos serviços prestados 

especialmente no aspecto de rapidez; acentua-se ainda o aspecto da segurança que, a 

princípio, não se vislumbrava em sua totalidade (backups seguros, dados permanentemente 

assegurados). A única desvantagem que vejo é que nem todos os advogados ainda tem a 

facilidade de Internet de qualidade. Ainda se pode nomear como desvantagem a ignorância da 

grande maioria da população quanto ao funcionamento desse serviço (querem acompanhar 

processo e não sabem que basta trazer o CPF e preencher o pré-cadastramento disponível no 

site, que exige e-mail do cidadão). 

Pergunta 4 – Pode-se dizer que o processo eletrônico veio facilitar ou dificultar o acesso à 

Justiça por parte do advogado? Sob quais aspectos?  

HCR – Facilitar. A consulta em tempo real bem como intimações pelo sistema de e-mail etc. 

só veio a dinamizar a atuação do advogado, excetuando-se, como já afirmado, os mais idosos 

e resistentes à tecnologia. 

Pergunta 5 – E quanto ao cidadão? Pode-se dizer que o processo eletrônico veio facilitar-lhe 

ou dificultar-lhe o acesso à Justiça? Sob quais aspectos e em que medida?  
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HCR – Sim, veio facilitar para os que optam por acompanhar os próprios processos 

utilizando-se dos recursos eletrônicos. Quanto ao acompanhamento dos despachos e 

andamento do processo de modo geral. 

Pergunta 6 – Em termos práticos, como o cidadão, sem assistência de advogado, ajuizava 

uma ação antes da implantação do processo eletrônico? 

HCR – Bastava trazer ao balcão a petição inicial aceita, até de próprio punho, com 

documentos apropriados à digitalização. Se não tivesse a inicial, encaminhava-se o cidadão ao 

NJUR (Núcleo de Assistência Jurídica da UNIG) para primeiro atendimento. Nesse caso, o 

cidadão tem acompanhamento de um advogado pela justiça gratuita. A Justiça ainda não 

dispõe de um núcleo de assistência judiciária para elaboração de iniciais de primeiro 

atendimento.  

Pergunta 7 – Como ele deve proceder hoje para ajuizar essa ação? Com a implantação do 

processo eletrônico, esse procedimento, na sua opinião, tornou-se mais fácil ou difícil para 

ele? Em que aspectos e em que medida?  

HCR – Deve agir do mesmo jeito, se trouxer a inicial com as peças necessárias serão 

digitalizadas, autuadas e distribuídas. Se ele quiser pode fazer só isso. Mas se quiser 

acompanhar o andamento processual, ele necessita preencher o pré-cadastro que contenha e-

mail e CPF e trazer os documentos ao balcão da distribuição para fazer a validação presencial 

dele. Existe um campo específico para cadastro de representante (curatela, pai de menor etc.). 

Um cidadão é capaz de ajuizar sozinho, via Internet, sua inicial, se já tiver feito o cadastro e a 

validação na Justiça Federal – não precisa de token3, a assinatura digital se dá com uso dos 

dados do cadastro (CPF e senha). 

Pergunta 8 – Pela sua experiência, as eventuais dificuldades encontradas pelos advogados 

foram ou estão sendo vencidas? Com facilidade? Por quê?  

HCR – Foram vencidas com facilidade já que desde o início eles vislumbraram todas as 

benesses de se trabalhar com o processo eletrônico (horário de protocolo até 23 horas e 59 

minutos, facilidade de acesso em qualquer local). 

                                                 
3 Token é um dispositivo criptográfico que armazena o certificado digital. Apesar de sua semelhança 

com pen drive, é utilizado apenas para assinar digitalmente, não sendo possível utilizá-lo para 

armazenamento de outros dados. A certificação digital é ferramenta que permite a realização de 

transações virtuais de forma a identificar o autor das transações. O certificado digital da ICP-Brasil dá 

validade jurídica aos atos praticados com seu uso (OAB/RJ, 2018). 
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Pergunta 9 – E as eventuais dificuldades encontradas pelos cidadãos para ajuizar sua ação 

após a implantação do processo eletrônico, foram ou estão sendo facilmente vencidas? Por 

quê?  

HCR – Estão sendo vencidas na medida em que as pessoas se propõem a indagar sobre o 

funcionamento do processo eletrônico. Quando isso acontece e cadastram e-mail, fica perfeito 

o acompanhamento pela Internet. 

Pergunta 10 – Você pôde observar, na sua prática, se houve diminuição do número de ações 

propostas diretamente pelo cidadão, no âmbito dos Juizados, com a implantação do processo 

eletrônico? Se positiva a resposta, por que motivo? 

HCR – Pelo que pude observar, nunca houve muitas distribuições por parte diretamente do 

cidadão. Mas de uns anos para cá, houve uma diminuição considerável desses ajuizamentos 

pelo cidadão sem advogado. Houve uma quantidade considerável dessa natureza de 

ajuizamentos quando um juiz se propôs a realizar palestras em escolas de 2º grau explicando o 

que era a Justiça Federal e conscientizando as pessoas do seu direito de acesso à Justiça, isso, 

em período muito anterior à implantação do processo eletrônico. 

Pergunta 11 – Há instrumentos no sistema que permitam constatar numericamente os 

processos ajuizados pelos próprios cidadãos em sede de Juizados Especiais antes e após a 

implantação do processo eletrônico?  

HCR – Não, o sistema não oferece essa especificidade de relatório. 

Pergunta 12 – Se esses números demonstrarem significativa redução de ajuizamentos por 

parte dos cidadãos, acredita que esse fato se dê por que motivo?  

HCR – Não é possível verificar essa redução numericamente. Empiricamente, acredita-se que 

essa redução possa ter eventualmente ocorrido pelo desconhecimento da grande maioria da 

população a respeito do serviço que se é prestado aqui. Isso quanto ao cidadão sem advogado; 

no tocante às demandas em geral, sempre é crescente. 

Pergunta 13 – Supondo-se que o processo eletrônico seja um fator que limite o acesso à 

Justiça, especialmente, para aqueles que não possuem acesso a equipamentos de informática 

e/ou conhecimento da técnica de utilização dos meios eletrônicos para informação e 

comunicação (acesso à Internet, e-mail), que sugestão você daria para que seu acesso seja 

viabilizado ou mais facilitado?  

HCR – Palestras de divulgação e esclarecimento. 

Pergunta 14 – Está-se na expectativa da implantação do novo sistema de processo eletrônico 
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– o e-Proc, desenvolvido no TRF4 (Tribunal Federal da 4ª Região). O que você espera do 

novo sistema? 

HCR – Sabe-se que ele dispensará diversas fases processuais que são consideradas apenas 

ritos, agilizando-se ainda mais o processamento. O treinamento será realizado por consulta a 

vídeos gravados já disponibilizados na Internet. 

Pergunta 15 – Numa avaliação global do processo de virtualização dos autos, como você 

definiria o antes e o depois do Processo Eletrônico na Vara Federal de Itaperuna?  

HCR – Hoje, se fisicamente todos os processos estivessem aqui, não seria possível alojar as 

pessoas na mesma instalação. Anteriormente, contávamos com extensos procedimentos 

internos que normalmente reduziam a velocidade do processamento (carimbos, juntadas, 

procedimentos específicos em livros, mobilização dos processos, especialmente os mais 

volumosos, nos escaninhos). Posteriormente, além de toda a celeridade e desnecessidade de 

espaço físico, ter permitido o acesso a todos os interessados cadastrados, a qualquer momento 

e de qualquer lugar, foi o maior ganho que se teve com o processo eletrônico. Para os 

servidores, inclusive, houve ganhos de produtividade, além da possibilidade de permitir o 

teletrabalho, em que o servidor pode experimentar de forma peculiar a qualidade de vida no 

exercício da sua atividade profissional. 

 

Algumas considerações finais 

 

As novas tecnologias da informação e comunicação (NTICs) revolucionaram as 

práticas sociais e trouxeram ao Judiciário a importante contribuição do processo eletrônico 

por meio do qual a prestação jurisdicional se torna, inegavelmente, mais célere e eficiente, o 

que, em alguma medida, contribui para a efetivação do acesso à Justiça. 

Em alguma medida porque, em razão desses mesmos avanços tecnológicos, o acesso à 

Justiça não pode ser exercido de forma plena por todos os cidadãos e operadores do Direito, 

tendo em vista que nem todas as pessoas e profissionais dispõem de acesso ao instrumental 

tecnológico seja ele material (computadores, scanners, Internet etc.) ou imaterial (domínio da 

linguagem e das habilidades técnicas específicas) para a utilização do processo eletrônico, 

podendo-se assim falar que as NTICs, de forma análoga às cautelares, constituem verdadeiro 

instrumento do instrumento ou “instrumento ao quadrado” uma vez que o acesso ao processo 

eletrônico só se dá mediante a utilização das novas tecnologias, muito embora esse fato, por si 
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só, não constitua óbice ao acesso à Justiça, desde que superadas as limitações de acesso ao 

instrumental tecnológico material e imaterial necessário para tanto. 

Tais limitações se tornam perceptíveis, inicialmente, pela simples leitura da lei que 

regula o processo eletrônico e estabelece uma série de normas relativas à utilização desse 

meio eletrônico. Fazem-se, ainda, perceptíveis na prática forense, quando constatado por 

Hermanny Carneiro Rodrigues, como se era de esperar, que elas existem, em maior ou menor 

grau, na vida de alguns cidadãos e operadores do Direito, quer por serem “idosos e resistentes 

à tecnologia” quer por não optarem por “acompanhar os próprios processos utilizando-se dos 

recursos eletrônicos”. 

Ressalte-se, contudo, que, para que seja viável esse acompanhamento via Internet, o 

cidadão deverá realizar o cadastro mediante fornecimento, dentre outros dados obrigatórios, 

de endereço eletrônico (e-mail), o que poderia não se fazer possível, pelo simples fato de que 

alguns cidadãos sequer o possuem. Nesse caso, para acompanhar seu andamento ou 

peticionar, restar-lhes-ia uma de duas alternativas: providenciar um endereço eletrônico ou 

providenciar um representante, conforme lhe faculta a Lei dos Juizados, que tenha endereço 

eletrônico, para que faça por ele o acompanhamento ou peticionamento via Internet. 

Assim, à luz da prática de Hermanny Carneiro Rodrigues, os desafios no tocante à 

tecnologia vêm sendo superados com relativa facilidade quer por cidadãos, quer por 

operadores de Direito e, no contexto do órgão jurisdicional em que atua, pode-se considerar 

que o processo eletrônico não compromete o exercício do direito fundamental de acesso à 

Justiça por parte dos cidadãos e operadores do Direito, tendo em vista que, não obstante não 

se disponha do núcleo de primeiro atendimento dos Juizados Especiais, medidas alternativas 

são adotadas para se superar eventuais limitações relativas à utilização das novas tecnologias. 

O cidadão pode optar por realizar o seu cadastro e validá-lo presencialmente a fim de propor 

sua ação por si, em casa, se desejar; ou por levar ao Setor de Distribuição a inicial e peças a 

serem digitalizadas, autuadas e distribuídas; ou, ainda, por comparecer ao Núcleo de Prática 

Jurídica da universidade conveniada a fim de ter a assistência jurídica gratuita para propor sua 

ação. 

Outros fatores de relevo a serem considerados são os de ordem socioeconômica, 

educacional e cultural,  relativos à efetividade do acesso à Justiça, por estar esse acesso direto 

por parte dos cidadãos intimamente relacionado não apenas à condição financeira para se ter 

acesso ao instrumental tecnológico, mas também ao conhecimento desse direito por parte 
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desses, bem como dos seus direitos materiais eventualmente violados, tendo sido 

fundamental, em determinado momento da experiência de Hermanny Carneiro Rodrigues, no 

setor de Distribuição, que o magistrado em atuação no Juizado Especial Federal de Itaperuna 

tivesse realizado palestras informando os cidadãos sobre seu direito de acesso direto a esse 

órgão jurisdicional, quando então se experimentou um aumento significativo das ações 

propostas diretamente pelos cidadãos, isso antes ainda da implantação do processo eletrônico. 

No mais, pela entrevista, saltam aos olhos as inúmeras vantagens da utilização do 

processo eletrônico, tais como: a otimização dos procedimentos internos de processamento e 

do espaço físico, aumento da produtividade, acesso a todos os cadastrados estando esses em 

qualquer lugar e a qualquer horário, ampliação dos prazos para protocolo de petições e o 

teletrabalho, que se refere à possibilidade de realização do serviço judiciário à distância, via 

Internet. 

Por fim, crê-se que a iniciativa dos cidadãos e operadores do Direito em apropriarem-

se das inovações tecnológicas e do Judiciário em atender aos comandos legais insertos na Lei 

nº 11.419/06 e na Lei nº 12.965/14, disponibilizando instrumental tecnológico material e 

imaterial indispensáveis à utilização do processo eletrônico, constituirá fator relevante para a 

efetivação do pleno acesso à “ordem jurídica justa”, na mais moderna acepção da expressão, 

compatível, portanto, com todas as conquistas tecnológicas já experimentadas na 

modernização do Judiciário na busca de efetivar também o direito fundamental à duração 

razoável do processo/celeridade processual, a fim de que a prestação jurisdicional se faça, 

cada vez mais, quantitativa e qualitativamente eficiente, correspondendo aos mais nobres 

anseios e necessidades da sociedade brasileira. 
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administrativa e dos direitos difusos 
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Resumo: O presente artigo visa explanar sobre o Instituto da Proteção ao Patrimônio 

Cultural, postivado constitucionalmente por meio do artigo 23, III da Constituição Federal de 

1988. A questão norteadora da pesquisa foi: Como se deu a trajetória da conquista de direitos 

e da base legal de preservação do patrimonio cultural no Brasil? Com base nesta inquietação, 

busca-se elucidar as formas de proteção do referido bem jurídico por parte da coletividade do 

povo brasileiro, isto é, expor os mecanismos de tutela conferidos pela Constituição, 

denominados pela mais abalizada doutrina de Remédios Constitucionais a agentes que não 

integrem à Administração Pública Direta e Indireta, os quais permitem-se por expressa 

disposição constitucional e infraconstitucional. 

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Direito difuso. História. Legislação. 

 

 

Abstract: This article aims to explain the Institute for the Protection of Cultural Patrimony, 

constituted by means of article 23, III of the Federal Constitution of 1988. The guiding 

question of the research was: How did the trajectory of the conquest of rights and the base of 

preservation of cultural heritage in Brazil? Based on this concern, it is sought to elucidate the 

forms of protection of this legal right by the Brazilian people collectivity, that is, to expose 
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the mechanisms of protection conferred by the Constitution, denominated by the most 

qualified doctrine of Constitutional Remedies to agents that do not integrate to the Direct and 

Indirect Public Administration, which are permitted by express constitutional and 

constitutional provision. 

 

Keywords: Cultural Heritage. Diffuse Law. History. Legislation. 

 

 

1-Introdução 

 
O estudo visa apresentar reflexões sobre o Patrimônio Público Cultural perpassando 

pela concepção, conceito, classificação, natureza jurídica, fundamentação legal, tutela, 

legitimação e competência. 

Justifica-se este estudo pela sua relevância social e acadêmica de se (re) pensar acerca 

do patrimônio cultural, sua conceituação e abrangência e a legislação que trata da proteção e 

adoção de medidas de salvaguarda dos bens culturais brasileiros. Conhecer é um ponto de 

grande relevância para a adoção de ações de preservação, fortalecendo a memória e história. 

Nessa linha, Beltrão e Cardoso afirmam que a preservação do patrimônio contribui na 

própria conservação da memória social. Os autores elucidam que esta contribui na construção 

e reconstrução da “identidade dos grupos, de sociedades, de nações e de povos da sua 

abrangência”. (Beltrão, Cardoso, 2007, p. 41). Assim, permite-se à aglutinação de um dos 

principais pontos de formação do Estado-Nação, o povo. 

Pela sua característica de direito ligado à coletividade do Estado, o povo, em última 

análise, conceitua a Proteção ao Patrimônio Cultural como ramo do Direito Constitucional 

Difuso. Segundo Dias, este instituto se comporta como Direito Fundamental de 3ª Geração, 

que está intimamente ligado a positivação dos direitos difusos buscando à tutela de bens que 

impactam na coletividade de forma geral, constituindo-se como um bem “de todos e (de) cada 

um, de cada um e de todos" (Sarlet, 1998, p.135), integrando o rol de direitos coletivos. 

 Os direitos coletivos podem ser definidos como a tutela de forma transindividual, isto 

é, a possibilidade de busca por tutela de uma coletividade em detrimento de uma subjetivação 

do direito, se subdividindo em direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, conforme 

o parágrafo único do art. 81 da Lei 8.078/90: 

 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, 

os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 



 
 

 

430 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 

uma relação jurídica base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 

decorrentes de origem comum. 

 

Há uma grande preocupação com o complexo de normas que protegem os bens 

pertencentes ao povo, desse modo, é importante ressaltar que uma administração sem 

nenhum controle, torna-se uma ferramenta ineficaz. 

Ademais às normas positivadas em nosso ordenamento, subsistem casos de 

improbidade administrativa, que resultam em licitações viciadas. Feitas tais considerações 

iniciais, é importante salientar a real dimensão do patrimônio público, de acordo com 

Fernando Rodrigues Martins: 

 

Patrimônio, expressão em si considerada, revela a ideia do conjunto de bens 

e direitos de que seja titular determinada pessoa, podendo dele dispor nas 

modalidades previstas em lei. Tais bens podem ser de natureza móvel ou 

imóvel, corpóreos, ou seja, presos à categoria do "direito das coisas", como 

também de natureza incorpórea, aqui não relacionados à ideia aposta no 

direito real(...)Engloba, ainda, a noção de patrimônio, os parâmetros afetos 

aos direitos, créditos e ações de qualquer natureza. E, por fim, alcança os 

atributos morais da pessoa humana. (Martins, 2007, p.31.) 

 

Patrimônio público é definido pela Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) em seu 

Artigo1º, §1º, de acordo com esse dispositivo legal, esse instituto é um conjunto de bens e 

direitos de valor econômico, estético, artístico, histórico e turístico, que pertencem aos entes 

da administração pública direta e indireta. Segundo o artigo de lei, o que caracteriza um 

patrimônio público é o fato de pertencer a um ente público. 

Em delimitação mais contemporânea, a jurista Scheiner discorre acerca da expansão 

quanto à compreensão do instituto. Para a autora, este não deve ser entendido apenas como a 

proteção do bem material e da tradição, o qual galga à proteção de todas os produtos humanos 

de valor cultural e histórico, conforme se observa: (...) não mais como um conjunto de valores 

atribuídos ao espaço geográfico e aos produtos do fazer humano, mas como um valor plural, 

ao qual estão sendo atribuídas novas significações (Borges, 2012). 

Em outra acepção, é um conglomerado de bens ou direitos pertencentes a todos e 

não a um determinado indivíduo, assim, tal instituto entra na seara do direito difuso. 

O patrimônio cultural não engloba somente os bens materiais e imateriais 

pertencentes às entidades da administração pública, mas também aqueles bens pertencentes 
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a população, de uma maneira geral, como o patrimônio cultural, ambiental e moral. 

Apresenta-se a Legislação Pertinente ao Patrimônio Público, sendo elas: 

 
Lei nº 8.112/90- Trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais; 

Lei nº 8.429/92 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 

nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional 

e dá outrasprovidências. 

Lei nº 8.666/93 -Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências. 

Decreto nº 99.658/90 - Regulamenta, no âmbito da Administração Pública 

Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas 

de desfazimento de material. 

Instrução Normativa nº 205/88 - objetiva racionalizar com minimização de 

custos o uso de material no âmbito do SISG através de técnicas modernas 

que atualizam e enriquecem essa gestão com as desejáveis condições de 

operacionalidade, no emprego do material nas diversas atividades. 

Instrução Normativa nº 004/09 - Possibilita a utilização de Termo 

Circunstanciado Administrativo - TCA para apuração de extravio ou dano 

que implique em prejuízo de pequeno valor. 

 

Observando a apresentação da legislação que aborda a temática, pode-se dizer que a 

pluralidade de legitimações, afim de defender o patrimônio cultural, dado sua importância 

ímpar para a sociedade, conforme abordado anteriormente. Assim, passaremos, a diante à 

análise mais aprofundada destas formas de proteção. 

 

2- Metodologia 

 
A pesquisa foi realizada através da revisão bibliográfica, norteada quanto à origem 

da proteção do patrimônio histórico-cultural, a evolução histórica do referido instituto, sua 

conceituação ante panoramas contemporâneo, e os mecanismos de proteção judicial. 

Embasou-se em autores que abordam a temática em estudo com enfoque no Direito e 

História, sendo realizada também uma análise da legislação acerca do patrimônio. Para 

além debate teórico, buscou-se apresentar o alicerce normativo, afim de demonstrar os 

mecanismos de proteção do patrimônio histórico cultural e sua fundamentação, visando 

proporcionar ao leitor reflexões sobre o tema. 

 

3-Concepção do patrimônio público cultural 
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As nomenclaturas público e privado surgiram no Império Romano e se referem, 

respectivamente, ao Direito Público e ao Privado que são as colunas do Direito Romano, 

que possuem caráter essencial ao que tange o direito contemporâneo. Porém, foram os 

Gregos que conceituaram a palavra público. 

Percebe-se que na sua origem o termo público dá ideia à esfera da coletividade e 

aoexercício do poder, à sociedade dos iguais. Já o privado se relaciona com as esferas 

particulares, à sociedade dos desiguais. Nesta linha debate Santos (1994), delimita que este 

espaço de debate possuía como finalidade a discussão de matérias que afetavam à 

coletividade por parte de pares sociais. A criação deste espaço de debate, para a autora, 

representou profunda cisão do sistema grego para com os geridos por reis ou soberano, uma 

vez que a polis “sobrepoe ao ambito da esfera pessoal e privada” (Santos, 1994, p. 136). 

Com a chegada dos estados nacionais modernos no final do século XV, essas 

relações se modificam. O exercício do poder pelo chefe de Estado se dá através da 

imposição de normas (leis) que definem o comportamento do súdito ou do cidadão. 

Surgindo relações coercitivos entre o rei e os súditos. Como resultado, o espaço público não 

é mais o local de reunião entre os iguais, passando a ser a reunião entre os desiguais. O 

espaço onde o governo "impõe" regulações aos governados. 

Concorrentemente à consolidação do Estado, ocorre o surgimento do Mercado. 

Fazendo um parâmetro, se o que cuida das relações entre o Estado e a sociedade é a 

legislação, o que cuida das relações dos participantes do mercado e nada mais que o 

contrato. Segundo Bobbio, esta é "a forma típica com que indivíduos singulares regulam 

suas relações no estado da natureza, isto é, no estado onde não existe ainda o poder público". 

Em outras palavras, onde não se faz sentir a ação do Estado. 

Nesse sentido, a esfera onde se dão as relações entre iguais, pois um contrato só 

existe com a anuência de todos os participantes, é agora a sociedade dos iguais, a sociedade 

de mercado, em última instância, a esfera Privada. Nesse contexto é que se inicia a 

associação entre o Estado e o conceito de público, pois o espaço público agora passa a ser 

pensado como o espaço de representação política, onde se dá a interação entre o governante 

e a sociedade. Surge, também, nesse momento, a dicotomia entre bens públicos e bens 

privados, sendo estes bens rivais com alocação ótima no mercado e os primeiros bens não 

rivais que visam suprir as falhas do mercado e que são fruto da escolha pública. 
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Chega-se então aos nossos dias, onde o conceito de privado nos leva às questões do 

mercado e da privacidade do indivíduo e, por outro lado, o público passa a ser identificado 

com o Estado e o espaço onde ocorrem as relações políticas da sociedade. Porém, é claro 

que ainda falta vários problemas a serem resolvidos, sejam eles ligados à esfera econômica 

ou à esfera social. Como são atualmente, as grandes dicotomias Estado e sociedade, 

governo e sociedade de mercado, lei e contrato, justiça comunicativa (a do mercado) e 

justiça distributiva (a ligada ao Estado) e, em resumo, público e privado, não atendem mais 

às demandas de uma sociedade complexa como a nossa. Faz-se necessário, propor novas 

ideias, para dar conta de tal demanda. 

 

4-Evolução do patrimônio público cultural 

 
A sociedade atual, está atrás da paz social, função esta atribuída ao poder público, 

primeiramente temos aqui no Brasil a Lei nº 4717/65, a chamada Lei da Ação Popular. Com 

a positivação de tratados internacionais e da Constituição Federal de 1988, o patrimônio 

público ganha status de direito humano fundamental. 

A administração pública sentiu grandes mudanças, a partir da Emenda 

Constitucional 19/1998, dentre essas mudanças, passou-se a exigir a participação do setor 

privado na consecução dos serviços públicos. 

O aumento da administração pública possibilitará o acréscimo do rol de legitimados 

passivos em ações civis públicas por improbidade administrativa. Uma grande novidade foi 

o advento da Lei 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências, essa legislação trouxe grandes novidades no âmbito 

administrativo, estruturou totalmente a licitação e é utilizada até os dias de hoje. 

Com o advento da LC 101/2000 surgiu outra modalidade de controle, que é 

conhecido como "controle fiscal" que utiliza instrumentos para repartição e distribuição dos 

recursos arrecadados em face do poder de tributação do Estado. 

O controle jurisdicional do patrimônio público é levado a efeito pelo Ministério 

Público de caráter preventivo, consoante pedidos com tutela específicos de obrigação de 

fazer e não fazer, como também nas ações públicas por improbidade administrativa de 

caráter repressivo que visam a sanção do agente ímprobo e a nulidade do ato administrativo 
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viciado. 

Sobre a atuação do Ministério Público na proteção do patrimônio público temos o art. 

129 da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos; 

 

Há também a Súmula 329-STJ: O Ministério Público tem legitimidade para propor 

ação civil pública em defesa do patrimônio público. 

Desta forma, nota-se que o Ministério Público possui função ímpar na proteção do 

bem comum social, o qual possui função “preventiva quanto punitiva”5, isto é, deve atuar 

de buscando à proteção afim de evitar lesão ao bem jurídico e imputando sanção punitiva 

no caso de configurada lesão à esse. Estes, confore exposto anteriormente, possuem como 

vias possíveis à propositura de inquérito civil ou ação civil pública. 

Em 2014, a Lei 13.004/2014 foi editada para acrescentar mais um inciso na Lei 

7.347/85 e estabelece que a ação civil pública poderá também prevenir e reparar danos 

morais e patrimoniais causados ao patrimônio público e social. Por mais que essa novidade 

pareça bem interessante, na prática ela não inova em nada. 

Os legisladores deram grande importância para o bem público, mas aindahá brechas 

que podem ser utilizadas por administradores inescrupulosos, que se valemde ações 

proibidas, como licitações viciadas para tirar proveito da máquina pública. 

Faz-se necessário uma renovação não apenas na legislação, mas nos próprios 

administradores, sanções mais pesadas, pois só assim poderemos contar com um bom 

funcionamento das instituições públicas. 

 
5-O conceito de patrimônio público cultural 

 

                                                 
5 Trecho retirado na íntegra do sítio do Ministério Público, o qual visa explicar as atribuições constitucionais e 

infraconstitucionais do supracitado órgão 

Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/areas-de-atuacao/defesa-do-cidadao/patrimonio-historico-e-

cultural/apresentacao/ 
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Antes de compreender o conceito de que carrega o termo “patrimônio público”, é 

importante definir o significado de “patrimônio”. No entendimento doutrinário, a 

expressão: 

 
Releva a ideia do conjunto de bens e direitos de que seja titular de 

determinada pessoa, sendo que esta pode dele dispor nas modalidades 

previstas em lei. Tais bens podem ser de natureza móvel ou imóvel, na 

dimensão corpórea, ou seja, presos à categoria do “direito das coisas”, 

como também de natureza incorpórea, já que relacionados à prestação de 

fazer ou não fazer, como, no caso, a energia elétrica, englobam ainda a 

noção de patrimônio os parâmetros de afetos aos direitos, créditos e ações 

de qualquer pessoa. E, por fim, a ideia de patrimônio se aproxima, sem se 

confundir, dos atributos morais da pessoa humana. (MARTINS, 2007, p. 

47) 

 
O conceito apresentado pelo autor pode ser entendido, entrelaçando com a definição 

do Tesouro Nacional, como um “conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. ” 

Já o conceito de patrimônio público possui diferentes significados em diversos planos, como 

o social ou o econômico. A conceituação importante para o presente trabalho é a que está no 

plano jurídico que, geralmente, leva em consideração o objeto jurídico tutelado e um 

exemplo disso é aquela dada por Hugo Nigro Mazzilli, que define patrimônio público como: 

 
O conjunto dos bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, 

histórico, arqueológico ou turístico, ou ainda de caráter ambiental. O 

próprio meio ambiente é considerado patrimônio público de uso coletivo. 

Esses interesses compreendidos na noção de patrimônio público podem 

ser defendidos em juízo tanto pelo próprio Estado, como pelo cidadão ou 

pelo Ministério Público. (MAZZILLI, 2017, p. 152) 

 

O autor partiu de legislações que regulam questões relacionadas ao tema e criou um 

conceito doutrinário. Dentre os dispositivos legais estão a Lei de Ação Popular, (Lei nº 

4717/1965), que já no parágrafo primeiro de seu artigo 1º elucidou que “consideram-se 

patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor 

econômico, artístico, estético, histórico ou turístico”; a Constituição Federal de 1988, que 

em seu artigo 5º, LXXII, dispôs que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 

popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público” ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. 

 

O conjunto de bens, dinheiro, valores e direitos (inclusive sociais e 

morais) e créditos pertences aos entes públicos (União, Estados, Distrito 
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Federal e Municípios), através da administração direta ou indireta e 

fundacional, cuja conservação seja de interesse público e difuso, estando 

não só os administradores, com também osadministrados, vinculados à sua 

proteção e defesa. Tais elementos, mesmo sob a posse de particular, nunca 

perderão a qualidade de domínio público, dada sua origem: o ente público. 

Sempre lembrando que os bens podem ter, ainda, natureza artística, 

histórica, estética e turística. (MAZZILLI, 2017, p. 152) 

 
Já quanto à classificação do patrimônio público, pode-se dizer que ele se divide em 

patrimônio público social e o estatal. No primeiro, estão todas as questões sociais elencadas 

no artigo sexto da Constituição Federal, como a cultura, a educação, a saúde, o esporte, a 

previdência, a moradia; que de modo geral, são os bens coletivos difusos sociais. 

O patrimônio público estatal é aquele que está na administração dos governantes, 

mas que são, no limite, bens públicos da cidadania, sendo desse modo, o patrimônio dos 

cidadãos brasileiros. É válido fazer uma reflexão a respeito do tema, visto que o patrimônio 

público, na atualidade, é tido como uma figura jurídica apta à proteção e promoção da 

pessoa humana, fato possível através da substituição do direito subjetivo individual que tem 

sido substituído pelos direitos fundamentais - tanto os individuais, como os coletivos. 

Neste liame, faz-se necessário elucidar o caráter de bem difuso alçado pelo 

patrimônio cultural, o qual, para a abalizada doutrina, se constitui como direito fundamental 

de terceira geração, conforme se observa pelos escritos por Dias citado por Marcos Paula 

de Souza Miranda que assevera: 

 
a proteção do patrimônio cultural insere-se, sem dúvida, no conceito de 

direito fundamental de terceira geração, sendo inconteste que a tutela 

desse direito satisfaz a humanidade como um todo (direito difuso), na 

medida em que preserva a sua memória e seus valores, assegurando a sua 

transmissão às gerações futuras. (DIAS, apud MIRANDA, 2006, p. 16). 

 

Diante desta classificação enquanto bem difuso de natureza pétrea, estes constituem 

caráter metaindividuais, no qual os bens de caráter patrimonial são “de todos e (de) cada 

um, de cada um e de todos" (Sarlet, 1998, p.135). A autora afirma ainda que estes 

constituem figura ímpar para toda uma coletividade, mesmo que deste derive a propriedade 

apenas de uma única figura. 

Diante de tal conceituação, observa-se o caráter ímpar exercido pelo patrimônio 

cultural, que enseja sua salvaguarda e os mecanismos de promoção. Nesta linha Conde, 
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Silva, Silva (2018) elucidam que, por seu caráter de identidade e basilaridade social, faz-se 

necessário sua promoção para valorização da própria identidade enquanto povo e a 

promoção da democracia do país, conforme se observa abaixo: 

 

A identidade e autoreconhecimento dos povos são condições 

indispensáveis para a existência da democracia e fortalecimento da 

cidadania. Por isso, é necessário entender que a preservar o patrimônio 

cultural é um ato político e deve ser pensado e repensado com muito 

cuidado pelos diferentes gestores, devendo assumir uma postura que 

contribua para a existência de uma política cultural que seja eficaz e 

permanente, sendo a preservação/ proteção um instrumento ativo e 

transformador da realidade. (CONDE, SILVA, SILVA, 2018, p. 102) 

 

Todavia, restam sanar algumas discussões quanto ao seu caráter, isto é, cabe por 

meio desses escritos abordar não apenas os dispositivos legais que os cercam, mas sua 

própria definição. Tal delimitação faz-se preciso em diversas doutrinas, contudo cabe aqui 

explanar quanto à definição mais assertiva e pulverizada em caráter mundial. Estes decorrem 

da definição disposta pela Convenção para a preservação do Patrimônio Mundial, Cultural 

e Natural, realizada em Paris (1972) a qual definiu as tipologias de patrimônio cultural: 

 
Os monumentos - obras arquitetônicas, esculturas ou pinturas monumentais, objetos 

ou estruturas arqueológicas, inscrições, grutas e conjuntos de valor universal 

excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 

Os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas, que, por sua arquitetura, 

unidade ou integração à paisagem, têm valor universal excepcional do ponto de vista 

da história, da arte ou da ciência; 

Os sítios – obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, bem como 

áreas, que incluem os sítios arqueológicos, de valor universal excepcional do ponto de 

vista histórico, estético, etnológico ou antropológico (UNESCO, 1972). 

 

Observa-se a determinação da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural definindo o que seria patrimônio cultural. Cabe ressaltar que ele engloba 

não apenas os bens de natureza material, mas compreende tambémo imaterial. Em uma 

concepção mais ampla, ele deve abarcar, do mesmo modo, as tradições, as artes do fazer, os 

lugares, costumes e as diversas manifestações que são elementos identitários de um povo. 

(Conde, Silva, Silva, 2018). 

Ressalta-se também a existência dos patrimônios da humanidade, bens materiais e 

imateriais, que compreende importância de caráter transnacional, sendo de responsabilidade 

dos países e da comunidade internacional prezar pela manutenção e salvaguardo do mesmo. 
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6-Fundamentação legal 

 
Diante de tal panorama, define-se à proteção ao patrimônio cultural de caráter amplo 

(material e imaterial) por duas frentes de tutela por parte do Estado, as quais abrangem 

disposições legislativas, por meio da movimentação da máquina executiva, incluindo todas 

as quatro esferas do Estado e, o incentivo à proteção e promoção deste. 

 

Tutela Administrativa 
 

A primeira e de maior impacto, são as de iniciativas por parte do legislativo, que 

possui pelas disposições constitucionais seu principal marco. Dispõe a Constituição no seu 

artigo 23, a obrigação, sendo esta compreendida como dever pétreo de prezar pelo 

patrimônio cultural do país, em suas mais diversas áreas, por todo o ente federativo, pela 

aplicação dos incisos III e IV do referido dispositivo constitucional. 

 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios: 

i. - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 

democráticas e conservar o patrimônio público; 

ii. - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência; 

iii. - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos; 

iv. - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e 

de outros bens de valor histórico, artístico oucultural; 

 

Cabe elucidar que, no que tange a disposição do artigo 23, III, ele não constitui rol 

taxativo de objeto de salvaguardo do Estado, conforme exposto anteriormente e sim 

entendido como rol exemplificativo, sendo a proteção anteriormente descrita, mais profunda 

pelo artigo 216 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) que delimita: 

 

Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico ecientífico. 
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Segundo Marcia Chuva, a ampliação integra-se ao contexto internacional, pois, 

acompanhou o “processo de ampliação do campo do patrimônio que se deu em todo o 

mundo ocidental, o texto constitucional consolidou uma noção ampla e plural da identidade 

brasileira, trazendo para a cena jurídico-política a noção” (CHUVA, 2012, p. 160). 

Após a delimitação do objeto de tutela, passa-se ao levantamento da legislação acerca do 

tema, sendo es dividida em constitucional e infraconstitucional. No que tange aos preceitos da 

Carta Magna, cabe ressaltar a extensão a institutos de proteção para além do tombamento e 

registro, englobando, no rol de proteção ao patrimônio cultural à promoção deste. 

Tal preceito seencontra elucidado pelo disposto pelo artigo pela aplicação do caput 

do artigo 215 da ADCT, e pelo §3º do referido artigo, que estipula o acesso e a promoção 

de bens e manifestações culturais como mecanismos de proteção. Eles serão entendidos 

como a promoção de incentivo à perpetuação do patrimônio, a valorização deste e a busca 

por parte dos entes federativos, conforme dispõe o artigo 23 da Constituição, de 

qualificação de agentes para viabilização de tais prerrogativas. 

 
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais. 

3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 

visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do 

poder público que conduzem à: 

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; II 

produção, promoção e difusão de bens culturais; 

III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 

múltiplas dimensões; 

IV democratização do acesso aos bens de cultura; V 

valorização da diversidade étnica eregional. 

 

Por sua vez, e dispositivo legal estipula como forma de preservação da cultura 

imaterial, espécie do patrimônio cultural, uma política de valorização de culturas 

socialmente minoradas, o qual constitui instrumento de promoção da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III Constituição Federal), pela aplicação dos parágrafos §1º e §2º do artigo 

215 da ADCT. 

 
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas 

e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional. 

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 
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significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

 

A que se ressaltar, de mesmo modo, a promulgação da Lei 8.313 de 23 de dezembro 

de1991(Lei Rouanet), a qual possui como principal finalidade a materialização do disposto 

pelo caput do Artigo 215 da ADCT, qual seja a promoção de manifestações culturais, 

religiosas e busca por investimento em bens materiais. Esta, logo em seu primeiro artigo, 

determina a criação do Plano Nacional de Apoio a Cultura (Pronac), o qual será subsidiado 

por fundos delimitados pelo Artigo 2º do referido dispositivo legal que determina ser o 

Pronac implementado por meio do Fundo Nacional da Cultura (FNC); Fundos de 

Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e Incentivo a projetos culturais. 

Assim, percebe-se que há uma legislação que preza pelo incentivo e promoção do 

patrimônio existente que se dá pelo pelo fomento à produção cultural e artística, pela 

preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico, estímulo ao 

conhecimento dos bens e valores culturais e apoio a outras atividades culturais e artísticas. 

No que tange a tutela específica dos bens materiais e imateriais, tem que se observar 

a distinção de legislação sobre o tema, no qual se percebe longínqua legislação que trata de 

bem material e disposição relativamente contemporânea ao tratamento de bem imaterial.  

As reflexões têm inicio com os bens materiais que possuem como legislação tutora o 

Decreto-Lei n. 25, outorgado por Getúlio Vargas em 1937, com vigência até os dias atuais. 

Este disciplina quanto ao tombamento de bens materiais, a instituição de proteção e sua  

manutenção, englobando bens móveis e imóveis, conforme preleciona o Art. 1º. 

 
Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 

bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 

interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história 

do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico. 

 

Estes compreendem, conforme se observou anteriormente, bens de caráter histórico, 

cultural, arqueológico e natural. Assim, o supracitado artigo estipula a criação do instituto do 

tombamento, o qual compreende qualificação de bem móveis e imóveis como elementos de 

importância social, histórica e/ou natural. Uma vez tombado, deverá o bem ser conservado e 

preservado por parte do proprietário e ou responsável, o qual incumbe a pessoa jurídica ou 

natural demantê-lo, salvo mediante expressa requisição no SEEC, ou por parte do poder 
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público, quando a propriedade derivar deste. 

O tombamento constitui um ato administrativo realizado pelo poder público com o 

objetivo de preservar, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Este 

procedimento se faz pelo registro do bem nos livros de patrimônio, os quais se subdividem 

em: Livro nº 1 do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico; Livro nº 2 do tombo 

histórico; Livro nº 3 do tombo das belas artes; Livro do tombo dasartesaplicadas. 

Ainda no que tange a proteção ao patrimônio material, existem outros institutos 

protetivos aos bens, os quais podem relizar por meio do inventário, ato particular de registro 

do bem como patrimônio, ou por expressa disposição do bem como patrimônio cultural, 

histórico ou natural nos Planos Diretores, em seara municipal. 

Por sua vez, os bens de caráter imaterial possuem regulamentação pelo Decreto n.3.551 

de 04 de agosto de 2000. Este estipula a preservação e manutenção do patrimônio imaterial 

por meio “Registro”, ato administrativo de catalogação, conservação e promoção dos bens de 

natureza imaterial, conforme institui o Artigo 1º do referido Decreto: “:Fica instituído o 

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural 

brasileiro”. Esta medida legal de proteção a tradição e cultura é sumamente importante para a 

adoção de medidas de salvaguarda, proteção e divulgação dos bens culturais imateriais, sendo 

importantes na identidade cultural das diversas etnias e povoações do território brasileiro. Este 

inicia com a catalogação e averiguação da importância da manifestação cultural, a qual deve-

se enquadrar em um dos Livros de Registros instituídos pelo artigo 1º,§1º, sendo eles: 

 

I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e 

modos de fazer enraizados no cotidiano dascomunidades; 

II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas 

que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 

entretenimento e de outras práticas da vida social; 

III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas 

manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas elúdicas; 

IV  Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, 

santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem 

práticas culturais coletivas. 

 

Depois de concluído e deferido o registro, incumbe ao poder público conceder meios 

para a permanência e promoção da manifestação cultural. Com a intituição do decreto, faz-se 

necessário uma nova avaliação depois de decorridos 10 (dez) anos, para averiguar se a 

manifestação ainda possui relevância para a comunidade. Caso se perceba que a singularidade 
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da manifestação cultual, mantém-se o registro, caso contrário, revoga-o. 

Para além de uma seara legislativa, deve-se destacar as iniciativas por parte do 

Executivo, o qual por meio da movimentação da administração pública direta e indireta 

constitui meios de proteção ao bem fundamental. Um dos exemplos é a criação do Ministério 

da Cultura, fundado pelo do Decreto 91.144 de 15 de março de 1985. O aludido órgão 

público federal possui como competência prezar pela preservação de todo patrimônio 

histórico-cultural do país, como também promover a promoção e o incentivo à cultura, 

conforme se infere de interpretação do Artigo 1º do Decreto anteriormente citado. 

 
Art. 1º Fica criado na Organização do Poder Executivo Federal, por 

desdobramento do Ministério da Educação e Cultura, o Ministério da 

Cultura, com a seguinte área de competência: 

I - letras, artes, folclore e outras formas de expressão da cultura nacional; 

II - patrimônio histórico, arqueológico, artístico e cultural. 

 

O principal responsável pela salvaguarda e promoção do patrimônio cultural no 

Brasil se constitui como órgão da administração pública indireta, o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), entidade responsável por tal proteção desde o 

período Getulista. O IPHAN possui como finalidade a concessão de salvaguarda, 

manutenção e monitoramento do patrimônio cultural brasileiro, que compreende o bem de 

natureza material, imaterial e natural. Em realção as funções constantes no sítio do IPHAN, 

define-o como: 

 

(...) uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura que responde 

pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Cabe ao Iphan proteger 

e promover os bens culturais do País, assegurando sua permanência e 

usufruto para as gerações presentes e futuras. 

 

O IPHAN possui em sua estrutura 27 Superintendências (uma em cada Unidade 

Federativa), com 27 Escritórios Técnicos e quatro Unidades Especiais e possui como sede 

repartições no Rio de Janeiro e Brasília. 

O referido órgão, em seara de defesa do patrimônio cultural, constitui caráter 

singular, dado o fato de  ter como incumbência a tutela de vigília sobre a conservação e 

manutenção de bens materiais, instauração dos processos de registro no que tange aos bens 

imateriais, conforme preleciona o Decreto n. 3.551. 

A movimentação do Estado para promoção do patrimônio cultural, conforme disposto 
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pelo artigo 215 da ADCT, por meio da iniciativa privada, constitui o terceiro pilar da 

proteção do referido bem fundamental que se perfaz pela aplicação de leis ordinárias e 

iniciativas por parte do poder público, sendo a Lei 7.505 de 02 de julho de 1986, o principal 

marco de descentralização das políticas de proteção ao Patrimônio Cultural. 

 
Art. 1º. O contribuinte do imposto de renda poderá abater da rendabruta, 

ou deduzir com despesa operacional, o valor das doações, patrocínios e 

investimentos inclusive despesas e contribuições necessárias à sua 

efetivação, realizada através ou a favor de pessoa jurídica de natureza 

cultural, com ou sem fins lucrativos, cadastrada no Ministério da Cultura, 

na forma desta Lei. 

 

Essa iniciativa é fundamental para a criação não apenas de mecanismos alternativos 

de salvaguardo do bem metaindividual, mas também para a criação de um contexto de 

interligação entre a sociedade e o bem tutelado. Segundo Conde, Silva, Silva (2018), tal 

iniciativa foi de fundamental importância, uma vez que “viabilizou para que patrocínios, 

doações e investimentos fossem realizados em diversas áreas da cultura e do patrimônio”. 

Segundo os autores a iniciativa ocorreu de diversas formas, conforme se observa: 

 

(...) doação de móveis, imóveis, restauração de bens, monumentos, restauro 

de obras de arte, financiamento a pesquisas, doação de arquivos, livros, 

doação de bolsas, preservar o folclore e as tradições populares nacionais, 

entre diversas outras ações e atividades voltadas para a preservação da 

cultura e patrimônio cultural brasileiro. (CONDE, SILVA, SILVA, 2018, p. 

111). 

 

Resta, ainda, salientar quanto a importância do “Programa Mouaneta”, programa de 

iniciativa federal que visa a descentralização por parte do poder público do custeio e 

manutenção do patrimônio cultural. O programa consiste na criação de fundos de 

financiamento destinado a recuperação de imóveis privados localizados em centros 

históricos protegidos por meio de tombamento ou em sua área de entorno. 

Tal programa, possui como intuito a viabilização de políticas locais e regionais de 

patrimônios de importância social, retirando, desta forma, o protagonismo exclusivo do 

poder público (Conde, Silva, Silva, 2018). Segundo os autores, ele interliga o bem protegido 

a sua realidade fática local, promovendo assim, mecanismos para proteção do patrimônio 

material ou imaterial com maior solidez, uma vez que podem ser utilizados por fontes 

governamentais ou não governamentais. 
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Ao longo do tempo, diversos bens protegidos por tombamento receberam 

investimentos ao concorrerem em editais, contribuindo para a preservação das edificações 

inseridas nos centros históricos protegidos. 

Por fim, faz-se mister salientar quanto as medidas para além de políticas de 

preservação, uma vez que, conforme dito anteriormente, incumbe ao Estado a tutela 

preventiva e punitiva quanto à proteção do Patrimônio Cultural. Nesta seara, é importante 

delimitar as diretrizes punitivas por parte do Decreto-Lei, n. 25 e as disposições do Código 

Penal de 1940, os quais apresentam, respectivamente, pena de multa por lesão  

 
Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade partcular será, 

por iniciativa do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, transcrito para os devidos efeitos em livro a cargo dos 

oficiais do registro de imóveis e averbado ao lado da transcrição do 

domínio. 

 § 1º No caso de transferência de propriedade dos bens de que trata êste 

artigo, deverá o adquirente, dentro do prazo de trinta dias, sob pena de 

multa de dez por cento sôbre o respectivo valor, fazê-la constar do registro, 

ainda que se trate de transmissão     judicial ou causa mortis. 

 § 2º Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, dentro 

do mesmo prazo e sob pena da mesma multa, inscrevê-los no registro do 

lugar para que tiverem sido deslocados. 

§ 3º A transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e a deslocação 

pelo proprietário, ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, 

dentro do mesmo prazo e sob a mesma pena. 

 

b-Tutela Coletiva 

 

Por fim, elucidar quanto a criação do Sistema Nacional de Cultura, por força da 

aplicação do Artigo 216-A da ADCT, comunga e aglutina os esforços pretéritos a ele, com 

o fim de promover integração nacional de proteção ao Patrimônio Cultural, conferindo a 

sociedade protagonismo na proteção do referido bem pétreo. O artigo 216 determina que 

 
O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de 

forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e 

promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e 

permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo 

por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico 

com pleno exercício dos direitos culturais. 

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de 

cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e 

rege-se pelos seguintes princípios: 

I - diversidade das expressões culturais; 

II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
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III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 

culturais; 

IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados 

atuantes na área cultural; 

V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos 

e ações desenvolvidas; 

VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais; 

VII - transversalidade das políticas culturais; 

VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; 

IX - transparência e compartilhamento das informações; 

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle 

social; 

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das 

ações; 

XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos 

públicos para a cultura. 

 

A criação dos dispositivos legais é fundamental para a efetivação de ações e criação de 

políticas públicas que fomentam e preservem o patrimonio cultural brasileiro, entendendo sê-

lo fundamental na construção e construção da identidade nacional.  

Outro mecanismo utilizado para a proteção deste bem jurídico é a tutela por meio de 

remédios constitucionais, os quais podem ser impetrados por meio de Ação Popular e a Ação 

Civil Pública. 

As disposições da Ação Popular são disciplinadas pela Constituição Federal em seu 

artigo 5º, LXXIII, e pela Lei nº. 4.717/65. Esta apresenta possibilidade de tutela do 

Patrimônio Cultural pela competência da referida ação, à qual pode conhecer matérias que 

pleiteem anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, 

conforme se observa no caput do art 1º do dispositivo legal. Posteriormente observa-se à 

configuração do patrimônio cultural pela delimitação constitucional.  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 

vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 

Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 

isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

 

 Para propositura desta ação, basta que o autor possa ser considerado cidadão (Art. 5º, 

LXXIII CF), o que se entende, segundo a mais abalizada doutrina, como o pleno gozo dos 

direitos políticos, isto é, que o cidadão apresente quitação eleitoral. A demanda ainda deverá 
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ser proposta contra agentes que possam figurar no rol do Artigo 6º da supracitada norma 

infraconstitucional. 

 

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as 

entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou 

administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado 

o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e 

contra os beneficiários diretos do mesmo. 

 

Quanto ao tema o STJ pacificou, por meio do conhecimento do resp 1.447.237, a 

definição de dano, pedido principal da demanda, o qual institui: 

 
Tem-se como imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-

lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da ação popular 

e consequente condenação dos requeridos no ressarcimento ao erário em 

face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos 

correspondentes. 

 

 Por fim, cabe-se, na busca por tutela do Patrimônio Cultural à propositura de Ação 

Civil Pública disciplinada pela Lei 7.347/85, a qual possui expressa previsão de tutela dos 

supracitado bem, o qual encontra-se disposto no artigo 1º, III:  

 
Art. 1ºRegem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, 

as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: 

III -a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico; 

 

 Todavia, esta espécie de ação diverge da Ação Popular quanto à legitimidade ativa, 

dado que apresenta divergência para com a Ação Popular, uma vez que tem rol taxativo de 

legitimados. Assim, poderá se pleitear Ação Civil Pública somente os entes presentes ao 

longo do artigo 5º conforme se observa abaixo: 

 

Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

I - o Ministério Público; 

II - a Defensoria Pública; 

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 

mista; 

V - a associação que, concomitantemente: 

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;  

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio 

público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à 

livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao 

patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
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Por fim, define-se que esta buscará, conforme delimitado no artigo 3º da referida lei, à 

condenação do agente passivo do processo em obrigação pecuniária, a título de indenização, 

ou no adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. 

 

2 Considerações finais 

 

 Sobre os aspectos jurídicos da preservação cultural, todas as ações de 

patrimonialização requerem ferramentas jurídicas para sua implementação. Nesse caso, a 

natureza dos bens vai interferir na escolha das ferramentas apropriadas, bem como na inter-

relação com os problemas e as ferramentas de outros setores como o meio ambiente, a gestão 

urbana, os direitos culturais, a questão agrária e a posse da terra, entre outros. Em relação às 

manifestações culturais relacionadas a bens de natureza imaterial (ofícios, festas coletivas, 

feiras etc.), as ações de salvaguarda empreendidas pelas políticas públicas remetem a 

problemas jurídicos relacionados aos direitos difusos, que requerem ferramentas jurídicas 

ainda inexistentes, bem como geram consequências sobre essas manifestações, intervindo, 

inevitavelmente, na sua trajetória histórica, nos seus traços, no seu modo de estar e de se 

relacionar com o mundo.(CHUVA, 2012, p. 23) 

 Considerou-se pertinente apresentar as palavras de Chuva (2012) ao tecer as 

considerações finais do presente artigo. A legislação relacionada a proteção ao patrimônio 

cultural no Brasil é fruto de medidas adotadas ao longo do século XX e inicío do XXI, sendo 

importante ressaltar as iniciativas realizadas no governo de Getulio Vargas, tanto em relação 

a criação de um legislação protetiva, quanto punitiva (Cógigo Penal), observando também as 

políticas públicas voltadas para a preservação, como a criação do Sphan, Iphan e outros 

órgãos que visam a proteção e promoção do patrimonio cultural brasileiro, política essa que 

foi mantida e ampliada ao longo das décadas que a sucederam.  

Pode-se dizer que houve muitos avanços no âmbito da legislação, quanto em relação 

as políticas públicas de Estado, mas muitos são ainda os desafios a serem suplantados.  

Entende-se que somente a existência de um aparato legal protetivo encorpada ao 

ordenamento jurídico pátrio não é suficiente, por si só, de garantir seus efeitos, e proteger e 

salvaguardar os bens culturais da nação. Nesse sentido, é preciso que haja envolvimento do 

poder público e que haja promoção de políticas alternativas que visem valorizar e proteger o 

patrimônio cultural, envolver outras esferas do poder, interligando o Estado, Unidade da 

Federação e municípios, estabelecendo parcerias com a sociedade, e outras forma de 
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organização, juntando esforços tanto na divulgação dos bens culturais como, na adoção de 

medidas educativas que visem conscientizar a comunidade da importância e preservar o 

patrimonio histórico cultural, de modo que conheçam os instrumentos que legais que podem 

lançar mão com  objetivo de salvaguardá-lo. 

Nesta linha, Röhsig (2016) salienta ser fundamental a efetivação dos dispositivos 

legais que visam a proteção do patrimônio cultural, mas, ponderou ser necessário que o 

poder público, tenha sensibilidade e responsabilidade com os bens que estão protegidos por 

meio do instrumentos de proteção, tanto tombamento, quanto registro, devendo ser capaz de 

valorizar e adotar medidas de proteção de seu acervo cultural, histórico, paisagistivo, 

arqueológico, levando sempre em consideração que o descaso com o patrimonio reflete em 

perda de marcos e elementos diretamente relacionados a história e memória da sociedade.  

Assim, faz-se necessário à concientização da população acerca dos mecanismos de 

proteção e divulgação dos bens culturais, elementos costitutivos da identidade.  
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ENTRE LINKS E LIKES: a composição midiatizada de famílias 
 

 

Ieda Tinoco Boechat1 

Carlos Henrique Medeiros de Souza2 

 

 

Resumo: No momento histórico em que as mídias digitais são amplamente utilizadas nas 

mais diversas atividades humanas e modificam comportamentos, seu uso vem interferindo 

também no contexto interacional familiar, quando elas passam, por exemplo, a promover o 

encontro entre casais que optam por constituir família. Nesse contexto, questiona-se o 

problema: de que modo as novas mídias digitais vêm promovendo a constituição de famílias 

na sociedade ocidental contemporânea? Assim, este trabalho busca analisar a união entre 

casais iniciada e, algumas vezes, mantida pelas novas mídias digitais, que culminam em 

casamento. Os objetivos específicos são: descrever sobre a evolução das tecnologias da 

informação e comunicação, estabelecer a relação entre mídias digitais e famílias, apontar a 

constituição de famílias mediada pelas tecnologias digitais, e definir o modo midiatizado e 

não midiatizado de constituir família. A pesquisa interdisciplinar, que estabelece o diálogo 

entre a concepção sistêmica de família e a evolução das tecnologias da informação e 

comunicação, baseia-se na obra de autores como Souza (2003), Alberoni (1988), Boechat 

(2017) e Costa (2018). A metodologia adotada é, portanto, qualitativa quanto ao problema, 

exploratória quanto aos objetivos, e pesquisa bibliográfica quanto aos procedimentos. A 

pesquisa mostra que os casais se utilizam das redes sociais digitais para constituir família e 

que o modo midiatizado de compor família não é uma novidade trazida pelas novas mídias 

digitais. 

 

Palavras-chave: mídias digitais; enamoramento; constituição de família.  

 

 

Abstract: In the historical moment when digital media are widely used in the most diverse 

human activities and modify behaviors, their use has been interfering in the family 

interactional context, when they promote, for example, the encounter between couples who 

choose to constitute a family. In this context, the question is raised:  

how have new digital medias been promoting the constitution of families in contemporary 

Western society? Thus, this work seeks to analyze the union between couples initiated and 

sometimes maintained by the new digital media, culminating in marriage. The specific 

objectives are: to describe the evolution of information and communication technologies, to 

establish the relation between digital media and families, to point out the constitution of 

families mediated by digital technologies, and to define the mediated and non-mediated way 
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of constituting a family. The interdisciplinary research, which establishes the dialogue 

between the systemic conception of the family and the evolution of information and 

communication technologies, is based on the work of authors such as Souza (2003), Alberoni 

(1988), Boechat (2017) and Costa (2018). The methodology adopted is, therefore, qualitative 

regarding the problem, exploratory regarding the objectives, and bibliographic research 

regarding the procedures. Research shows that couples use digital social networks to 

constitute a family and that the mediated way of composing family is not a novelty brought by 

new digital media. 

 

Keywords: digital media; falling in love; family constitution. 

 

 

Introdução 

 

O uso das novas mídias digitais faz surgir as redes sociais digitais a partir de ações 

empreendidas nas redes sociais. A coexistência das mídias e das mídias digitais no cenário 

sociocultural contemporâneo vem promovendo mudanças nos modos de se relacionar das 

pessoas que transitam, nestes tempos históricos midiatizados, nas redes sociais e nas redes 

sociais digitais.  

Assim, um novo fenômeno desponta nessas construções socioculturais virtualizadas: a 

constituição de famílias via novas tecnologias digitais. Essa temática motiva a pesquisa que 

busca respostas para a questão-problema: de que modo as novas mídias digitais promovem a 

constituição de famílias? 

Parte-se da hipótese de que há uma relação entre as novas mídias digitais e as famílias, 

de tal modo que o amplo uso das referidas mídias tem oportunizado ao cibernauta uma ampla 

gama de possibilidades, dentre as quais o enamoramento que pode ter por desdobramento a 

composição de uma família. Se a hipótese se confirmar, o estudo apontará como a 

composição de família proporcionada pelas novas mídias digitais vem acontecendo na 

sociedade ocidental contemporânea. 

O texto tem, assim, por objetivo geral analisar a união entre casais que se inicia e, 

algumas vezes, mantém-se por meio das novas mídias digitais, e que culminam em 

casamento. Os objetivos específicos são: descrever sobre a evolução das tecnologias da 

informação e comunicação, discutir a relação entre mídias digitais e famílias, apontar a 

constituição de famílias mediada pelas novas tecnologias digitais, e definir o modo 

midiatizado e não midiatizado de constituir família. 

Justifica-se este estudo por buscar compreender um fenômeno que emerge no presente 
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contexto sociocultural, já que o uso das novas mídias digitais vem alterando, historicamente, o 

modo de constituição de família. A relevância de tal estudo se mostra no âmbito social e da 

subcultura familiar, assim como no meio acadêmico, encorpando as pesquisas que 

problematizam essa temática. 

A metodologia adotada é, portanto, qualitativa quanto ao problema, exploratória 

quanto aos objetivos, e pesquisa bibliográfica quanto aos procedimentos. Os estudos se 

apoiam na contribuição de autores como Souza (2003), Costa (2018), Boechat (2017) e Calil 

(1987). 

 

1 As mídias e o enamoramento virtual 

 

Historicamente, Souza (2003) permite constatar a expressiva distinção entre as 

tecnologias da informação e comunicação, pois delineia a evolução das tecnologias midiáticas 

da seguinte forma: as tecnologias – rádio, televisão, jornal, livros, entre outros –, as 

tecnologias digitais – aquelas oriundas da criação e utilização dos computadores – e as novas 

tecnologias digitais – aquelas nascidas e utilizadas em larga escala a partir do advento da 

internet, disseminando a informação, expandindo a comunicação e alterando o modo de as 

pessoas se relacionarem.  

Segundo Castells (2011), na “sociedade em rede”, caracterizada, entre outras coisas, 

pela “cultura de virtualidade real” que se constitui a partir de um sistema de mídia 

onipresente, interligado e diversificado, o espaço e o tempo se transformam em “espaço de 

fluxos” e “tempo intemporal”. Nesse sentido, na opinião de Lemos e Lévy (2014), de uma 

sociedade que vai se tornando cada vez mais tecnológica e de uma nova cultura que começa a 

se estabelecer, emergem a interconexão, a criação de comunidade ou vínculo social e a 

propensão à inteligência coletiva como tendências.  

Assim, as mídias, no cenário sociocultural contemporâneo, passam a ser utilizadas nas 

mais diferentes atividades humanas, modificando o comportamento das pessoas, na medida 

em que as novas tecnologias da informação e comunicação – computadores, celulares, 

smartphones, tablets, iPeds, iPhones, entre outros – têm sido amplamente usadas em 

transações bancárias, em negociações comerciais, na divulgação de notícias, nas atividades 

acadêmicas, no incremento de pesquisas científicas, no pleito eleitoral, nas relações de 

amizade, nas atividades de entretenimento.  



 
 

 

453 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

Nesse sentido, Souza (2003) constata, numa perspectiva histórica, que as pessoas não 

deixaram de usar as antigas mídias para passar a usar as novas mídias digitais. Na verdade, 

não há uma completa substituição das primeiras pelas segundas, mas acontece a coexistência 

de todas elas promovendo modificação no modo de vida das pessoas na sociedade 

midiatizada, uma vez que a internet propicia o desenvolvimento de relações virtuais, 

colocando-se como um “agente de mudanças comportamentais”.  

As mudanças de comportamento influenciadas pelo uso das tecnologias digitais 

alcançam o estabelecimento de vínculos afetivos como namoro e casamento. Elas propiciam, 

portanto, o enamoramento virtual – o “amor virtual”, na palavras de Lins (2007); as “relações 

virtuais”, para Bauman (2004) – e a constituição de famílias, segundo Boechat (2017). Desse 

modo, as mídias do passado – as cartas de amor, os pombos-correio, os telefonemas, os 

telegramas – estabeleciam laços de enamoramento e alimentavam as relações amorosas ou 

mesmo as relações conjugais a distância. Atualmente, essas mídias estão sendo substituídas 

ou estão coexistindo com os e-mails, o Facebook, o Instagram, o Tinder e o WhatsApp, por 

exemplo.  

 

Nesse contexto sociocultural midiatizado, são as “cartas virtuais”, os e-

mails; são os “bilhetes virtuais”, as mensagens instantâneas do Messenger ou 

do WhatsApp; são “álbuns virtuais”, as páginas do Facebook ou do 

Instagram; são os “telefonemas virtuais”, as chamadas do WhatsApp; e as 

“janelas virtuais”, as videochamadas do WhatsApp e o Skype. A Internet vem 

alterar a mediação na comunicação entre as pessoas e as famílias; os correios 

e os portadores de notícias são, neste tempo, preferencialmente, virtuais. 

(BOECHAT et al., 2018, no prelo). 

 

Nesse sentido, referindo-se ao enamoramento nas redes sociais, Alberoni (1988) situa-

o entre os fenômenos coletivos e o considera um caso especial de movimento coletivo, assim 

definindo-o: “Que é o enamoramento? É o estado nascente de um movimento coletivo a dois” 

(ALBERONI, 1988, p. 5, grifos do autor). Para o autor, o enamoramento se encontra no plano 

do extraordinário e constitui-se em contraposição aos costumes e interesses das instituições, 

pois desafia seus valores fundamentais, já que se trata de um movimento portador de projetos 

e criador de instituições. 

Criando por novos meios a instituição família, o enamoramento, neste momento 

histórico, se estabelece nas redes sociais e nas redes sociais digitais e se coloca como um 

“movimento a dois” que parece estar deflagrando um movimento coletivo que tem posto em 
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questão costumes, valores e interesses no âmbito da referida instituição. Sendo assim, famílias 

se compõem no ciberespaço, nas “redes de comunicação eletrônica” de Castells (2011).  

 

Mesmo que haja questionamentos quanto a ser uma possibilidade factual o 

que se vive no ciberespaço, mesmo que alguns considerem que as relações 

estabelecidas na internet geram um distanciamento, há casais que se 

encontram e constituem família a partir de relacionamentos virtuais, 

implantando inovações nas manifestações culturais relativas ao namoro e ao 

enlace matrimonial. (BOECHAT; CABRAL; SOUZA, 2017, p. 150). 

 

Nessa perspectiva, Baldioti (2017, p. 34) afirma: “Foi no site de relacionamento 

Badoo que a escriturária e blogueira Bárbara Mendes, de 27 anos, conheceu, em 2012, o 

marido, com quem hoje tem um filho”. Surge, assim, mais uma possibilidade de as famílias se 

comporem, ao fazê-lo via novas mídias digitais, inaugurando o modo midiatizado de 

constituir família. 

 

2 As novas tecnologias digitais e as famílias: o modo midiatizado de constituir família 

 

Estabelecer a relação entre mídias digitais e família requer um estudo interdisciplinar. 

Boechat (2017) assinala que propor esse diálogo entre a Evolução das Tecnologias da 

Informação e Comunicação e a Abordagem Sistêmica de Família, visando compreender o 

impacto midiático sobre a comunicação no contexto interacional das famílias, implica recorrer 

ao pensamento complexo de Edgar Morin, porque tal relação trata-se de um complexo 

fenômeno influenciado pela inter-retroação de fatores não apenas relacionais familiares e 

tecnológicos, mas também sociais, culturais, políticos e econômicos, produzindo, 

historicamente, expressivas mudanças no referido contexto.  

 

É nesse processo que se constituem as identidades no âmbito da família, que 

se conformam as suas configurações e que se modifica o modo de conceber 

suas gerações, que se alteram seus padrões de comunicação e que emergem 

oportunidades e vulnerabilidades para aqueles que a compõem (BOECHAT, 

2017, p. 177-178).  

 

O fenômeno em questão neste estudo – a composição de núcleos familiares mediada 

pelas novas tecnologias digitais – de igual modo guarda a complexidade moriniana em seu 

âmago e centra sua atenção no uso das mídias digitais, admitindo a relação entre famílias e 

tecnologias contextualizada “[...] na complexa organização sociocultural das civilizações, uma 



 
 

 

455 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

vez que a concepção sistêmica de família indica que a história das famílias se mistura à 

história das outras instituições e das organizações sociais” (BOECHAT, 2017, p. 177). 

Destaca-se que, de acordo com a concepção sistêmica de família, consoante Calil 

(1987), baseando-se em Bertalanffy e Bateson, nas relações interpessoais no contexto 

familiar, os membros das famílias se organizam em torno de regras e leis familiares, 

perseguindo objetivos comuns. Funcionando, então, com base em princípios como 

globalidade, circularidade, retroalimentação e equifinalidade, a família adquire uma 

homeostase; muitas vezes, ela sofre uma desorganização para se reorganizar em novas bases, 

alcançando uma nova homeostase. O grupo familiar funciona, assim, à semelhança dos 

sistemas abertos, pois recebe influência do sistema macrossocial, enquanto o influencia. 

 

Parafraseando Morin, a sociedade se autoproduz ao produzir bens e 

serviços. Ela se auto-organiza, organizando a produção de bens e serviços e 

a formação de seus cidadãos, e pode se autodesenvolver, desenvolvendo o 

que ela contribuiu para gerar. Pessoas, bens e serviços são gerados 

socioculturalmente enquanto participam (ativa ou passivamente) do 

processo que os gera ao longo da história. A família, subsistema aberto e 

dinâmico da sociedade, idem. (BOECHAT, 2017, p. 177). 

 

O suprassistema social inclui, dentre outros sistemas, o sistema familiar, que, por sua 

vez, é composto de subsistemas – as famílias de origem dos cônjuges, a família extensiva e a 

família nuclear. Esta última apresenta, ainda, os subsistemas dos pais/filhos, dos irmãos e dos 

cônjuges. Minuchin (1996) alude, assim, aos padrões transacionais que se desenvolvem entre 

esses subsistemas familiares – parental, fraternal, conjugal –, esclarecendo que a estrutura 

familiar se coloca como o conjunto de exigências funcionais que organiza os modos de 

interação dos membros e que, muitas vezes, não se deixam ser vistos.  

Entretanto, a família não é influenciada apenas pelas relações entre seus próprios 

familiares, que incluem os demais membros das famílias nucleares, de origem e extensivas. A 

família é, também, influenciada pelo que a sociedade produz, enquanto a influencia, 

igualmente. Nesse contexto, nota-se o incremento do desenvolvimento tecnológico na 

sociedade mais ampla alcançando o sistema familiar de muitas maneiras, inclusive, em seu 

modo de se constituir. Os grupos familiares são impactados pelo uso maciço das tecnologias 

digitais, enquanto imprimem nelas também as suas tendências na sua evolução sócio-

histórica.   
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As tecnologias digitais, oferecendo possibilidades e recursos mil, então, 

influenciam as famílias, que, por sua vez, decidem os rumos e destinos que 

dão àquelas, elegendo o modo pelo qual utilizá-las, inclusive para 

constituírem suas próprias famílias. A sociedade altamente midiatizada 

transforma as famílias e as famílias high tech transformam a sociedade, 

numa constante “autoeco-organização”, para mencionar Morin (2015). 

(BOECHAT et al., 2018, no prelo, grifos dos autores). 

 

Nessa perspectiva, Boechat et al. (2016) apresentam a expressão e-family, para nomear 

a família eletrônica ou família virtual, referindo-se à família que se constitui de modo original 

nesses tempos históricos midiatizados. Uma família, em especial, se estabeleceu por meio do 

relacionamento on-line e se manteve convivendo, comunicando-se e interagindo, 

expressivamente, por meio do uso das novas tecnologias da informação e comunicação. A 

família de Sheila e Clovis, que relata sua história em programa televisivo brasileiro, se 

constituiu após 2 anos de namoro virtual. Durante 13 anos estiveram casados – ele morando 

no Japão e ela no Brasil – convivendo diariamente e contando com o ciberespaço para 

fortalecer seu núcleo familiar. Eles constituíram sua família por meio do casamento e adoção 

de filhos por procuração. 

Tendo por certo a constituição de famílias via mídias digitais, esta pesquisa se propõe 

a definir, a partir do exposto, o modo não midiatizado de constituição de família como a 

conformação de famílias sem a interferência de mídias e o modo midiatizado de constituição 

de família como a constituição de família mediada, de algum modo, pelas novas tecnologias 

da informação e comunicação. 

Boechat (2017) explica que a perspectiva sistêmica de família acomoda a família 

tradicional, a família monoparental, a família recasada, a família homoafetiva, a família 

anaparental, a família coparental, a família virtual, a família poliafetiva, enfim, todas as 

configurações familiares presentes, de fato, no cenário sociocultural contemporâneo, uma vez 

que a ênfase nessa concepção recai sobre a família como sistema.  

 

2.1 O modo não midiatizado de composição de núcleos familiares 

 

O modo não midiatizado de constituição de família refere-se à conformação de 

famílias sem a interferência de mídias, então, os casais se conhecem nas redes sociais em 

encontros não virtuais, apaixonam-se e decidem constituir família. 

Tem-se como exemplo a família Chagas Bélanger. Salomone (2015) apresenta a 
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família do taxista brasileiro Adriano Chagas que conheceu a canadense Eve Bélanger na 

Quadra da Mangueira. Eles se casaram em 2010 e dois anos depois nasceu sua filha Yanes.  

Outras famílias, no entanto, valem-se das novas tecnologias da informação e 

comunicação para compor seu núcleo familiar. Na verdade, este estudo, de modo 

surpreendente, identifica famílias que se constituíram usando não apenas as novas mídias 

digitais, mas também utilizando-se de mídias não digitais para se compor. Expande-se, assim, 

a noção de composição midiatizada de família, alterando a hipótese, inicialmente, formulada 

para esta pesquisa. 

 

2.2 O modo midiatizado de composição de núcleos familiares 

 

O modo midiatizado de constituição de família refere-se à constituição de família 

mediada, de algum modo, pelas tecnologias da informação e comunicação. Casais se 

conhecem via mídias não digitais ou via novas mídias digitais, aproximam-se e, enamorados, 

decidem constituir família, promovendo um “movimento coletivo a dois” relativo ao modo 

midiatizado de constituir família. 

O primeiro caso pode ser exemplificado por casais que se conhecem nas redes sociais 

e se relacionam por meio de tecnologias não digitais, tais como cartas, telefonemas, 

telegramas, por exemplo, e decidem formar sua família. O segundo caso diz respeito aos 

casais que se encontram nas redes sociais digitais e constituem suas famílias, portanto, a partir 

de encontros virtuais por meio do uso das novas tecnologias digitais, como smartphones, 

tablets, iPhones, e aplicativos como WhatsApp, Viber, entre outros. 

 

2.2.1 As famílias que se constituem por meio das mídias não digitais 

 

Esta pesquisa buscava, inicialmente, analisar a constituição de famílias na sociedade 

ocidental contemporânea por meio das novas mídias digitais, por considerar a hipótese de que 

o modo midiatizado de constituir família teria sido inaugurado pelo uso das referidas mídias. 

No entanto, surpreendentemente, o estudo encontra dados que evidenciam que os casais se 

encontram midiaticamente e decidem pelo matrimônio não unicamente por meio das novas 

mídias digitais. O estudo mostra que namoros se iniciam e se prolongam nas redes sociais por 

meio das mídias não digitais também, originando famílias. 
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Segundo Maciulevicius (2016), Everton – cumprindo pena no Presídio de Trânsito, no 

complexo penitenciário do Jardim Noroeste, condenado por tráfico de drogas – e Thais 

Caroline da Silva Sampaio (26) se conheceram e se casaram no mesmo dia. Durante três 

semanas, eles namoraram e noivaram trocando cartas e fotos, nas seguintes circunstâncias:  

 

Aí eu falei pra ela que a única forma de poder me ver era se casando. E 

coloquei a proposta, senão teria de cancelar a carteirinha da minha ex e ela 

esperar seis meses. Fiz o pedido por carta [...] Infelizmente tô preso nesse 

lugar, não posso te encontrar e olhar nos seus olhos pra dizer. O único jeito 

pra poder ficar junto, é casando e você aceita se casar comigo? 

(MACIULEVICIUS, 2016). 

 

Em 18 de novembro de 2015, aconteceu a cerimônia religiosa em local preparado 

pelos agentes do presídio; tendo os familiares por testemunha, o casal recebeu do pastor 

conselhos para a vida matrimonial, mesmo estando ele ainda em reclusão. Trocaram alianças 

e beijo, e entre uma fotografia e outra, Everton prometeu amar Thais como mandam os 

tradicionais votos matrimoniais. Thais diz que nunca supôs que se casaria desse modo e que 

foi custoso para a sua família se acostumar com a ideia. 

De acordo com o site <g1.globo.com>, Jânio Barsanulfo (salgadeiro, 42), nascido em Jataí 

(GO), e Francisca Araújo (operadora de caixa, 29), nascida em Crato (CE), conheceram-se por 

meio de cartas nos classificados de uma revista de horóscopo e, em 2012, estavam casados há 15 

anos, com 3 filhos, planejando ter mais um filho. Eles trocaram correspondências por 2 anos; após 

esse período, iniciaram o namoro que durou mais um ano sem se ver pessoalmente: “Até então, a 

gente só se via por foto, se comunicava por telefone e cartas”, afirma Jânio, que ainda guarda as 

recordações da época do namoro, como a carta gigante, que mede 50 metros, escrita por Francisca. 

Na comemoração do 13º Dia dos Namorados do casal, ele declara: “Se fosse preciso, eu faria tudo 

de novo. Se eu fosse casar novamente, eu a escolheria de novo e iria até ao Japão, se fosse 

necessário”. 

Outra história de relacionamento amoroso via mídias não digitais, relatada por 

Filgueiras (2012), vem a público no encontro do Clube da Leitura do grupo de frequentadores 

do sebo Baratos da Ribeiro em Copacabana, em 23 de outubro de 2012. O dono do sebo e 

fundador do clube, Maurício Gouveia, tirou da gaveta um exemplar em italiano de “Nove 

contos”, de J. D. Salinger, que guardava há 10 anos escondido no acervo, por não ter coragem 

de vendê-lo, pois continha uma dedicatória em português que ele considerava mais bela do 

que todo o livro. Nela, um homem – Sylvio Massa de Campos –, que poderia ser um médico, 
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um vendedor de sapatos ou um trapezista de circo, declarava seu amor a uma mulher, em 

Milão, em 26 de dezembro de 1966: “De tudo que vem de você, permanece em mim uma 

vontade de sorrir” [...] “a vida é um contínuo chegar de esperanças”.  

Filgueiras (2012) comenta, ainda, que o jornalista George Patiño, presente no 

encontro, conhecia a família Massa, da qual Sylvio Massa de Campos era o patriarca. O 

matemático e escritor, de 74 anos, ex-funcionário da Petrobrás e morador do Leblon, aceitou o 

convite e chegou ao sebo acompanhado das filhas e dos netos para contar a história.  

 

Em 1966, ele fazia mestrado em Matemática em Milão com uma bolsa do 

governo brasileiro. Lá, conheceu uma italianinha de nome Febea, que tinha 

concluído os estudos em Literatura em Londres, e acabava de retornar à 

Itália. Quando ela comentou que conhecia José Lins do Rego e João Cabral 

de Melo Neto, e que adoraria aprender português para ler Guimarães Rosa, 

Sylvio se apaixonou na hora: apesar de trabalhar com algoritmos, era na 

literatura que descansava seus teoremas. Prestes a terminar a pós-graduação, 

no entanto, logo voltaria ao Brasil. O amor foi construído à distância. 

(FILGUEIRAS, 2012). 

 

Surpreendendo as filhas, Filgueiras (2012) acrescenta que Sylvio revelou que o 

namoro durou 1 ano alimentado por 136 cartas, 9 livros, 2 telegramas e apenas 1 telefonema, 

porque uma chamada telefônica custava muito caro naquele tempo, e que ele escreveu a 

dedicatória no dia do seu próprio aniversário, já apaixonado pela mãe delas, que o câncer 

levou aos 41 anos de idade. Sylvio nunca mais se casou e declara que  

 

A arte de viver é a arte de acreditar em milagres, disse o poeta italiano 

Cesare Pavese, e se hoje eu estou aqui é porque ele está certo. Febea foi a 

pessoa que eu amei mais profundamente em toda a minha vida. E ela está 

presente aqui, nessas cinco pessoas que fizemos, nossas duas filhas e três 

netos. Esse é o milagre [...] (FILGUEIRAS, 2012). 

 

Considerando o contexto do enamoramento, até as fotos impressas se apresentam, 

aqui, como meios de comunicação, assim como as cartas, livros, telegramas e telefonemas, 

que eram e ainda são usados por casais para se conhecer e se manter conectados nas redes 

sociais. Desse modo, constata-se que as famílias se constituem midiaticamente por meio do 

uso das tecnologias não digitais no passado e na contemporaneidade. Famílias são 

constituídas, também, por meio do uso das novas tecnologias da informação e comunicação 

no presente contexto sociocultural. 

 



 
 

 

460 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

2.2.1 As famílias que se constituem por meio das novas mídias digitais 

 

A história da família constituída pelo empresário M.R.J., de 40 anos, nascido em 

Beirute, no Líbano, e pela médica veterinária P.C.J., de 34 anos, nascida em Vitória (ES), no 

Brasil, é apresentada por Boechat, Cabral e Souza (2017). Ambos se cadastraram no Viber, 

em junho de 2014, “com o objetivo de aprendizado”. Ela tinha o “objetivo de aperfeiçoar o 

inglês” e ele de “aprender português”, já que trabalhava em Angola. O aplicativo Viber 

cruzou os dados e os colocou em contato para conversação em inglês pelo serviço Hello Talk. 

Em junho de 2015, eles se casaram. O casamento foi transmitido via Skype para o Egito, onde 

mora a irmã dele, para a Síria, onde reside outra irmã dele, e para o Líbano, para os seus pais 

e a irmã caçula, uma vez que a família de M.R.J., embora estivesse empenhada em chegar ao 

Brasil para a cerimônia, não obteve o visto em tempo hábil. 

Raimundi (2017) descreve a história de um casal que se conheceu no Tinder; eles se 

casaram e já têm um filho, embora seus propósitos iniciais fossem completamente diferentes. 

Ele acabava de sair de um casamento longo e queria aproveitar a vida de solteiro sem se 

envolver seriamente com alguém; ela, por sua vez, estava solteira e à procura de um homem 

que quisesse se casar. 

 Boechat et al. (2018) relatam que a história familiar de Reynaldo e Silvia Helena com 

suas famílias de origem nunca implicou relacionamentos estabelecidos virtualmente. Então, 

eles inauguram em seu contexto familiar o enamoramento virtual. 

 

Ambos divorciados, Reynaldo e Silvia Helena se conhecem no ciberespaço 

através do Facebook, estreitam relacionamento nas redes sociais digitais 

usando Messenger e WhatsApp, escolhendo-se aí namorados virtuais, uma 

experiência que ambos jamais podiam prever e que consideravam 

improvável para si mesmos. Nesse momento, considerando família “um 

porto seguro”, “a realização de um sonho”, eles pretendem constituir sua 

“família recasada”, usufruindo as mudanças socioculturais trazidas pelas 

novas tecnologias, não apenas em suas amizades e nas atividades de trabalho 

como faziam antes e continuam a fazê-lo, mas aproveitando esses inputs da 

midiática sociedade contemporânea, essas “desordens” deste tempo 

histórico, ou seja, essas novidades tecnológicas na sua relação amorosa 

também, um relacionamento, agora, selado por uma aliança de compromisso. 

(BOECHAT et al., 2018, grifos dos autores, no prelo). 

 

O enamoramento virtual une casais e reúne casais. “Se o cupido virtual já teve a forma 

de e-mail ou Orkut, agora está mais para WhatsApp e Facebook. A única certeza é que a 
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internet promoveu e continua promovendo o final feliz de casais que ficaram durante anos ou 

décadas sem se encontrar” (COSTA, 2018, p. 31), na era do (re)enamoramento virtual.  

 

3 Famílias que se constituem midiaticamente pelo reenamoramento virtual 

 

Casais que um dia foram namorados nas redes sociais, na atualidade, estão se 

reencontrando, mas de outra forma: os ex-namorados se encontram novamente nas redes 

sociais digitais anos depois e decidem constituir família. Nessa perspectiva, este estudo 

nomeia reenamoramento virtual o reencontro de casais que já foram enamorados um dia e 

que, atualmente, se reconectam via mídias digitais. 

Segundo Costa (2018), Henrique Dias (38) e Priscila Rocha (35) eram vizinhos na 

infância, colegas de escola e namoradinhos na adolescência, mas o romance não prosseguiu. 

Anos se passaram, Priscila lembrou-se de Henrique e decidiu procurar por ele no Facebook de 

amigos; aceita por ele, desanimou-se quando o viu nas fotos com a namorada “[...] sempre 

viajando e com cara de estar muito feliz, como todo mundo nas redes sociais” (COSTA, 2018, 

p. 31). Ela não desistiu e recorreu a Santo Antônio. Em poucos dias, ele curtiu as fotos dela e 

excluiu as da namorada. Em agosto de 2015, ela mandou um “oi” por inbox. Em menos de 

três meses, estavam morando juntos e casaram-se em maio de 2016. Pelo Facebook se 

reencontaram Leila Cordeiro, viúva de Eliakim Araújo, e seu ex-noivo, Wilson Pariz, que 

ainda guardava cartas e fotos dela. 

A história de Elaine Toledo – 2 filhos, separada há 4 anos – e Nelson Avelar também 

se deu no Facebook. Eles apenas se conheciam de vista. Por meio de amigos em comum, 

acabaram se adicionando. Elaine sonhou com ele, mandou uma mensagem inbox e foi 

convidada para jantar. Nelson atribui o reencontro à rede social digital, pois afinal nunca 

haviam se encontrado nas redes sociais, apesar de transitarem pelo mesmo bairro, shopping, 

supermercado e metrô. 

Outra estratégia virtual adotou Carla Villhena (50) para reencontrar Carlos Monnerat 

(50), seu primeiro namorado, conforme Costa (2018). Ela foi morar na Itália e ele disse que 

não a esperaria voltar para o Brasil. Retornando, ela tentou contato telefônico para a casa da 

família dele, mas não obteve sucesso. Em 2009, após o divórcio de Carla, uma amiga, que a 

havia apresentado a Carlos no passado, lembrou-se dele e sugeriu que criassem um perfil falso 

no Orkut. Ele, por sua vez, estava na rede por conta das sobrinhas que lhe criaram o perfil. Ele 
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continuava solteiro e, por entender que as mensagens não se tratavam de trote, já que as 

informações vinham de quem, de fato, o conhecia, mandou um número. Carla ligou. Em 

setembro de 2011, eles estavam se casando. As novas mídias digitais possibilitaram não 

apenas o reencontro do casal, mas o namoro também, visto que ele morava em São Paulo e 

ela, no Rio de Janeiro. 

Costa (2018) apresenta uma “história digna de muitos likes”. Kika Lobo (53), 2 filhas, 

atribui “seu estado civil à web”. Na adolescência, ela namorou Alberto Levier (56), 3 filhos. 

Eles se reencontraram em uma Universidade na Inglaterra, onde viveram um “tórrido 

romance” por apenas 4 meses. Os anos se passaram e, de volta ao Brasil, um amigo do tempo 

da escola criou um grupo no WhatsApp; eles migraram para o Facebook. Foi marcado um 

encontro da antiga turma, e Alberto ofereceu carona para Kika. Casaram-se dois anos depois 

em Miami. 

Casamentos que se deram a partir de encontros nas redes sociais digitais guardam um 

quê de “movimento social a dois”, propondo novidades aos tradicionais costumes e interesses 

das instituições, na medida em que desafiam o conhecido, o já instituído.  

 

Conclusão 

 

As mídias digitais têm promovido a constituição de famílias na sociedade ocidental 

contemporânea. A união entre casais se inicia e, algumas vezes, se mantém nas redes sociais 

digitais. O relacionamento vai-se consolidando e o casal decide pelo casamento. 

Família e sociedade se autoeco-organizam todos os dias. À medida que evoluem as 

mídias digitais e seu uso se intensifica no contexto sociocultural, modificam-se os modos de 

se comportar dos usuários das referidas mídias alcançando os modos de compor famílias. A 

internet se torna o ponto de encontro e passa a mediar comunicação não apenas entre 

profissionais, amigos, estudantes, mas entre pessoas que se tornam namorados e constituem 

família.  

A pesquisa apresenta, teoricamente e por meio de diversas situações fáticas, que o 

amplo uso das novas mídias digitais tem facultado ao cibernauta o enamoramento e o 

reenamoramento virtual e a composição de família. Na verdade, a pesquisa mostra um 

desdobramento surpreendente. A composição midiatizada de família não surge com o uso das 

novas mídias digitais. A constituição midiatizada de núcleos familiares se dá também por 
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meio do uso das mídias não digitais, evidenciando que a participação das mídias no 

enamoramento e na constituição de famílias não é algo novo, uma vez que também as mídias 

não digitais sempre fizeram parte do fenômeno em estudo: a composição midiatizada de 

família.  

Define-se, assim, o modo não midiatizado de família – conformação de famílias sem a 

interferência das mídias não digitais ou das novas mídias digitais – e o modo midiatizado de 

família – composição de famílias mediada, de algum modo, pelas tecnologias não digitais 

e/ou pelas novas tecnologias digitais. 

Sendo assim, as famílias que já se utilizavam no passado das mídias não digitais – 

cartas, telefonemas, até livros, por exemplo – para se constituir seguem, na sociedade 

contemporânea sempre mais midiatizada, se compondo, também, entre links e likes. 
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INFIDELIDADE VIRTUAL NO CASAMENTO 
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 Resumo: A internet transformou as relações pessoais e, em consequência, surgiram novas e 

desafiadoras situações familiares e conjugais. A facilidade de se comunicar por meio das 

redes sociais digitais, de forma sigilosa, possibilitou às pessoas casadas iniciarem 

relacionamentos virtuais com terceiros. Diante disso, a infidelidade virtual vem ganhando 

importância no Direito das Famílias, na ordem civil-constitucional brasileira por configurar 

infração ao dever de fidelidade recíproca entre os cônjuges, elencado no artigo 1.566 do 

Código Civil Brasileiro (CCB), dentre os deveres do casamento. O objetivo desta pesquisa é 

analisar a infidelidade virtual por meio das redes sociais e sua repercussão na relação de 

conjugalidade como infração aos deveres impostos aos cônjuges pelo CCB. Emprega-se 

metodologia qualitativa, baseada em estudiosos das redes sociais digitais e do Direito das 

Famílias, legislação pátria e doutrina. Conclui-se que, embora, o tradicional conceito de 

infidelidade adotado pelo Direito das Famílias exija como pressuposto a conjunção carnal, 

não se pode negar que, em face de todas as transformações sociais motivadas pelas relações 

mediadas pela internet, o conceito de fidelidade também se altera, admitindo a traição virtual 

como descumprimento do dever de lealdade e fidelidade entre os cônjuges, já que as relações 

virtuais são reais, embora não sejam físicas. 

 

Palavras-chave: Redes sociais digitais. Relacionamentos virtuais. Infidelidade virtual.  

 

   

Abstract: The internet has transformed personal relationships and, as a result, new and 

challenging family and marriage situations have emerged. The ease of communicating 
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through digital social networks, in a secretive way, enabled married people to initiate virtual 

relationships with third parties. Therefore, virtual infidelity has been gaining importance in 

Family Law, in the Brazilian civil-constitutional order, since it constitutes a breach of the duty 

of reciprocal fidelity between the spouses, listed in article 1.566 of the Brazilian Civil Code 

(CCB), among the duties of marriage. The objective of this research is to analyze the virtual 

infidelity through social networks and its repercussion in the relation of conjugality as an 

infraction to the duties imposed on the spouses by the CCB. Qualitative methodology is used, 

based on scholars of digital social networks and Family Law, national legislation and 

doctrine. It is concluded that, although the traditional concept of infidelity adopted by Family 

Law requires as a presupposition the carnal conjunction, it cannot be denied that, in the face 

of all the social transformations motivated by the relations mediated by the internet, the 

concept of fidelity also alters, admitting virtual betrayal as noncompliance with the duty of 

loyalty and fidelity between the spouses, since the virtual relationships are real, although they 

are not physical. 

  

Keywords: Digital social networks. Virtual relationships. Virtual infidelity.  

 

 
 

 

“[...] e prometo-lhe ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na 

tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os 

dias de minha vida, até que a morte nos separe”. (Trecho do ritual 

romano da celebração do matrimônio) 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

É perceptível que o avanço da internet facilitou o contato entre pessoas, 

independentemente da distância territorial existente entre elas, sendo que a sensação de 

anonimato conferida pelos meios virtuais é um fator que atrai bastante, senão determinante 

para o começo de um novo ato ilícito moral, qual seja a infidelidade virtual. 

Observa-se que essa via digital reflete diretamente no âmbito civil, influenciando 

novas relações familiares com terceiros, provocando a quebra da boa-fé nas relações que se 

estabelecem entre os cônjuges.  

Por não haver controle de veracidade de informações oferecidas no ciberespaço, as 

pessoas casadas podem estabelecer um vínculo afetivo com terceira pessoa, omitindo seu 

estado civil. Assim, é importante analisar se essa forma de infidelidade, que não é física, já 

que não existe nenhum contato físico entre as pessoas no relacionamento virtual, geraria 

descumprimento de algum dos deveres matrimoniais pelo cônjuge que mantém outro 

relacionamento, ainda que no espaço virtual.  
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Diante disso, será analisado o tradicional conceito de infidelidade no âmbito do 

Direito das Famílias, que exige a conjunção carnal como pressuposto da efetiva conduta do 

cônjuge infiel ou a possibilidade de esse conceito ter evoluído através dos tempos, para 

acompanhar as transformações pelas quais a sociedade passa pela influência das redes sociais 

digitais. 

Para melhor compreensão da temática, o trabalho foi distribuído em três capítulos. 

Inicialmente, abordam-se as maiores transformações da sociedade contemporânea pelo uso da 

internet, principalmente com o advento das redes sociais digitais, tratam-se do conceito, dos 

elementos das redes sociais e da verificação acerca da possibilidade de as condutas virtuais 

serem reais.  

O segundo capítulo, por sua vez, define o casamento sendo uma comunhão plena de 

vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges, que significa que homens e 

mulheres têm iguais direitos e deveres no matrimônio.  

Já o terceiro capítulo abordou a frequente utilização da rede digital nas atividades do 

cotidiano, ao tempo que buscam uma maior interação com outras pessoas. Ao tentar suprir 

carências, desejos e fantasias, a internet produz uma nova espécie de relacionamento afetivo, 

o chamado relacionamento virtual, podendo ter a mesma intensidade de um relacionamento 

físico. 

Buscou-se embasar a presente pesquisa em doutrinas de alguns autores, como, por 

exemplo, Ieda Tinoco Boechat (2017), Maria Helena Diniz (2016), Carlos Roberto Gonçalves 

(2011), Raquel Recuero (2009), Pierre Lévy (1999), dentre outros, bem como baseada em 

jurisprudência, artigos científicos e no ordenamento jurídico pátrio.   

 

1 REDES SOCIAIS DIGITAIS E TRANSFORMAÇÕES NA SOCIEDADE 

 

As maiores transformações verificadas, na sociedade contemporânea, surgiram a partir 

do uso da internet, principalmente com o advento das redes sociais digitais. Neste capítulo, 

tratam-se do conceito, elementos das redes sociais e da verificação da possibilidade de as 

condutas virtuais serem reais. 

  

1.1 Conceito de redes sociais digitais 

 

A Grécia Antiga foi palco do início de reuniões racionais, em locais que ficaram 

conhecidos como ágoras, ou seja, um ambiente social destinado à reuniões humanas 
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presenciais, a assuntos relacionados à vida na cidade, em que relações de amizades e 

conceitos eram estabelecidas (BOECHAT, 2017). 

 Nesse contexto de relações, cabe, então, diferenciar as redes sociais das redes sociais 

digitais. Enquanto as redes sociais se referem ao conjunto de pessoas que se relacionam em 

determinados grupos ou sociedades, as redes sociais digitais são aquelas formadas por esses 

grupos, porém mediadas pelas mídias digitais. A referida autora salienta que os computadores 

surgiram para estabelecer um marco que diferencie as mídias não digitais das mídias, e a 

internet oferece essa diferença ao facilitar o constante surgimento de ferramentas e aplicativos 

que constituem as novas mídias (BOECHAT, 2017). 

Nas novas conexões, devido à descoberta digital, destaca-se a internet, principalmente 

por dois aspectos diferentes. Num primeiro momento, ressalta-se o grupo tecnológico que liga 

milhões de computadores aos membros físicos, e, noutro plano, tem-se o espaço de relação 

virtual criado, intitulado de ciberespaço. 

Nesta acepção, Pierre Lévy (1999, p. 92) considera o ciberespaço como “espaço de 

comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores”. Ainda assim, a consideração vai além do aspecto material e da infraestrutura 

da comunicação, revelando o universo de informações e interações que são estabelecidas. 

Nesse sentido, o autor afirma “quanto ao neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o 

conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolveu juntamente com o crescimento do ciberespaço” 

(LÉVY, 1999, p. 17).  

Destaca, também, que ao estabelecer uma ligação com a chamada cibercultura, o 

conceito de virtualização não caracteriza o diverso do real. Pelo contrário, ele existe 

independente de se estar no presente. Trata-se, em última análise, de uma “fonte indefinida de 

atualizações” (LÉVY, 1999, p. 49). Nesse contexto, atualização significa (re) criação, (re) 

invenção, produção de qualidades novas, transformação de ideias que (re) alimenta de volta o 

virtual. Cada atualização corresponde a uma releitura, construindo uma nova imagem a partir 

daquela antes existente. 

Desse modo, entende-se que o ambiente virtual não possui delimitação de espaço e, 

portanto, não encontra barreiras de acesso. Não constitui uma mentira. Mas, tão somente uma 

verdade que não pode ser estabelecida de acordo com as coordenadas de tempo-espaço.  

No que lhe diz respeito, Recuero (2009) aponta para as grandes modificações das 
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formas de organização social como resultantes de toda interação estabelecida, ou mesmo 

mediada, pela rede mundial de computadores. A autora afirma, ainda, que o crescimento da 

capacidade de se estabelecer conexões consente a criação de novas redes, as chamadas redes 

sociais digitais, eis que “conectam não apenas computadores, mas pessoas” (RECUERO, 

2009, p. 17). 

Destaca-se, em vista disso, que na situação de uma rede em que se encontram imersos 

os membros da sociedade ou parte dela, o pesquisador J. A. Barnes reconhece o ser humano 

como sendo membro de uma organização, sociedade, e, portanto, portador de diversas 

relações dentro do contexto no qual se inclui. 

 
Rede social é uma expressão cunhada do pesquisador J. A. Barnes, 

apresentada pela primeira vez em uma comunicação em 1953 e publicada em 

1954. Foi empregada para descrever como noções de igualdade de classes 

eram utilizadas e de forma indivíduos usavam laços pessoais de parentesco e 

amizade em Bremnes, uma comunidade da Noruega. (SOUZA; CARDOSO, 

2011, p. 67). 
 

Nesse caso, tem-se que a sociedade moderna vem utilizando as redes sociais para 

praticamente todas as suas atividades atuais, introduzindo a ideia de redes sociais como uma 

rede na qual todos os membros da sociedade ou parte dela estão imersos. A internet é a 

principal delas, sendo que, na vida contemporânea, o uso da internet é contínuo e já 

indispensável à várias atividades, modos de comunicação – um modus vivendi que alterou a 

forma dos sujeitos se comunicarem e interagirem em sociedade.  

Além disso, a internet é indispensável em várias atividades sociais, econômicas ou 

públicas, pois se transformou em espaço aberto e adequado para a realização de debates 

relativos a temas antes discutidos apenas de forma presencial.  

 

1.2 Elementos das redes sociais: atores e conexões 

 

As redes sociais surgiram antes da era do computador, posto que são identificadas por 

pessoas que dividem expectativas comuns. No entendimento de Recuero (2009), as redes 

sociais são definidas como um conjunto de dois elementos: atores e suas conexões. As 

interações ou laços sociais estabelece que a rede é uma metáfora para se observar os padrões 

de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. 

Assim, “a abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível 
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isolar os atores e nem suas conexões” (RECUERO, 2009, p. 24). 

Nesse contexto, a professora Ieda Boechat (2017, p. 52), ao citar Goffman, explica que 

nas redes sociais digitais, o ator social pode facilmente se livrar daquele que convocou à 

interação e daquele pelo qual foi convocado; pode, ainda, sentir-se próximo mesmo distante 

ou sentir-se distante mesmo estando próximo. Nessa definição, o denominado “ator”, no 

ciberespaço, é o criador de sua própria identidade, distinguindo assim a identidade social real 

(características pessoais) da identidade social virtual (que é a que se cria a partir das relações 

que dispõe e de suas características no ambiente virtual). 

Para o ingresso em uma exclusiva rede social, torna-se fundamental, que o indivíduo 

crie sua identidade, por meio de seu perfil, sendo que este perfil possui grande liberdade para 

se colocar o que bem deseja. Os perfis, então, compõem-se em “múltiplas facetas de sua 

identidade”, conforme afirma Recuero (2009, p. 30). 

Enfim, as conexões se constroem como os laços sociais, os quais se estabelecem por 

meio da rede. Essas interações, por sua vez, são as ações que “tem um reflexo comunicativo 

entre o indivíduo e seus pares, com reflexo social” (RECUERO, 2009, p. 31). Sendo assim, 

no ciberespaço, as interações acontecem dos mais variados modos de comunicação, 

permitindo que ela continue mesmo quando não se está on line. 

 

1.3 As condutas virtuais são reais? 

 

Os computadores, as redes digitais, a internet estão cada vez mais presentes no 

cotidiano, conectando milhares de usuários ao redor do mundo. A internet vem se mostrando 

capaz de mudar o próprio comportamento humano no que afeta a sua exposição em sociedade. 

Através das redes digitais virtuais, as pessoas se relacionam em tempo real, compartilhando 

momentos de sua vida. Ao criar um perfil e integrar-se a uma comunidade ou grupo, a pessoa 

expõe uma série de dados relacionados à sua personalidade, características pessoais, interesses 

e gostos. Ao explicar o sentido da expressão “virtual”, Pierre Lévy ressalta: 

 
A palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua vez de 

virtus, força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o que existe em 

potência e não em ato. O virtual tende atualizar-se, sem ter passado no 

entanto à concretização efetiva ou formal. Aqui cabe introduzir uma 

distinção capital entre possível e virtual que Gilles Deleuze trouxe à luz em 

Différence et répétition. O possível já está todo constituído, mas permanece 

no limbo. O possível se realizará sem que nada mude em sua determinação 

nem em sua natureza. É um real fantasmático, latente. O possível é 

exatamente como o real: só lhe falta a existência. (LÉVY, 1998, p. 15). 
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Desse modo, o autor esclarece que o virtual existe em outro plano, com o qual não se 

possui contato físico. Isso não quer dizer que objetos virtuais sejam menos ou mais 

importantes do que os reais, são apenas constituídos de forma subjetiva, não palpável. Assim, 

Lévy (1999, p. 15) conclui que “o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual”. O virtual tem 

apenas uma leve ligação com o imaginário, mas não se confunde com ele, pois são coisas 

distintas.   

Os inúmeros questionamentos sobre as redes digitais virtuais baseiam-se em opiniões 

sobre a realidade dos fatos em espaço virtual. Nessa acepção, Pierre Lévy, ao ser entrevistado 

pelo Projeto Fronteiras do Pensamento, indagou: 

 
O mundo digital faz absolutamente parte da realidade. Os computadores são 

absolutamente reais. Os 0 e os 1 são códigos que estão em uma memória que 

é absolutamente física e absolutamente real. As telas são absolutamente 

físicas e absolutamente reais. E, é claro, os corpos vivos humanos são 

sempre absolutamente físicos e absolutamente reais. O que é virtual, o que 

não é físico, o que é imaterial é a significação. O mundo da significação, que 

é o verdadeiro mundo virtual, podemos dizer, é um mundo que começa com 

a linguagem, não é um mundo que começa com os computadores. (LÉVY 

apud BOECHAT, 2017, p. 49-50). 
 

Entende-se, então, que o tempo real é o tempo compartilhado pelas pessoas em uma 

mesma experiência vivida, só que o tempo da forma virtualizada. De acordo com Recuero 

(2009), de fato, as relações virtuais são reais, visto que as redes sociais estabelecem conexões 

pela internet, que interagem pelos laços estabelecidos entre os atores sociais e pela interação 

entre eles constituída no ciberespaço.  

Isso em tempo real e atual, situações e condutas que pela atualização se convertem em 

novas ideias, dando origem à novas identidades e grupos sociais que, por sua vez, vão se 

conectando a outros, numa rede infinita de influências e de abrangência que não se pode 

definir, pois não há territorialidade no ciberespaço. 

 

2 OS DEVERES INERENTES AO CASAMENTO 

 

A comunhão plena de vida é constituída pelo casamento, com base na igualdade de 

direitos e deveres dos cônjuges, que significa que homens e mulheres têm iguais direitos e 

deveres no matrimônio.  

 

2.1 Os deveres dos cônjuges no Livro de Família  
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, §5º, estabeleceu a igualdade entre 

homem e mulher, inclusive quanto aos direitos e deveres na sociedade conjugal (BRASIL, 

1988). O casamento é o instituto fundamental de todo o direito de família, ou seja, é a base 

que ampara todo o sistema jurídico familiar. Segundo o Código Civil (Lei nº 10.406/2002), ao 

se casarem, homem e mulher assumem a condição de consortes e companheiros, e ambos são 

responsáveis pela família.  

Em suma, Maria Berenice  Dias reforça que “o alcance da expressão ‘sim’ na 

solenidade do casamento, significa a concordância de ambos os nubentes com que o Estado 

estabeleça a eles, de forma rígida, deveres” (DIAS, 2016, p. 267).  

Aos cônjuges, a lei impõe deveres de um para com outro, elencados no artigo 1.566 do 

Código Civil, são eles: fidelidade recíproca; vida em comum, no domicílio conjugal; mútua 

assistência; sustento, guarda e educação dos filhos; respeito e consideração mútuos. Esses 

deveres são os mais relevantes sendo essenciais pela ordem pública e pelo interesse social.  

Alguns desses deveres se ligam de forma intrínseca à abordagem desse tema, pois 

demonstram a importância da fidelidade, inclusive da lealdade e da cumplicidade, no âmbito 

das relações que se estabelecem entre os cônjuges.  

 

2.2 Dever de fidelidade  

 

O Estado considera a família como uma verdadeira instituição que merece ser coberta 

e enraizada pelo direito em todas as suas esferas, ao pontificar no artigo 226 da Constituição 

Federal de 1988 que: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. 

 

O interesse pela mantença da família como base da sociedade leva o Estado 

a arvorar-se no direito de impor regras a serem respeitadas pelos cônjuges, 

inclusive durante a vigência do casamento, na tentativa de amarrá-los dentro 

de uma estrutura pré-moldada. (DIAS, 2016, p. 270). 

 

O primeiro dever contido no artigo 1.566, inciso I do Código Civil Brasileiro é o da 

fidelidade recíproca, que se fundamenta no caráter monogâmico do casamento, ou seja, é o 

dever inerente do cônjuge de abdicar-se de praticar relações sexuais com terceiros. 

Nesse sentido, “o dever moral e jurídico de fidelidade mútua decorre do caráter 

monogâmico do casamento e dos interesses superiores da sociedade, pois constitui um dos 
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alicerces da vida conjugal e da família matrimonial” (DINIZ, 2014, p. 146). Ainda, na mesma 

acepção, Gonçalves afirma que: 

 
O dever em apreço inspira-se na ideia da comunhão plena de vida entre os 

cônjuges, que resume todo o conteúdo da relação patrimonial. Impõe a 

exclusividade das prestações sexuais, devendo cada consorte abster-se de 

praticá-las com terceiro. (GONÇALVES, 2010, p. 190). 

 

Ademais, considerar a fidelidade como um dever dissociado dos outros previstos no 

Código Civil não traduz o significado constitucional da família, como uma instituição em que 

o respeito e afeto entre os membros devem prevalecer. Nessa perspectiva, Cristiano Chaves e 

Nelson Rosenvald aduzem que: 

 
A fidelidade recíproca (inciso I) representa a expressão natural da 

monogamia, erigida à altitude de dever jurídico. Atualmente, não se pode 

proceder à análise do dever de fidelidade dissociado do dever de respeito e 

consideração mútuos, tratado no inciso V do referido dispositivo legal. 

(CHAVES; ROSENVALD, 2017, p. 276). 

 

Portanto, a infração a esse dever, exigidos a ambos os cônjuges, indica o fracasso da 

moral da família, além de ofender a honra do outro cônjuge. De fato, estado de casado impõe 

grandes deveres, por isso entende-se que o compromisso que dele decorre seja sagrado e 

inviolável.  

A tradicional interpretação do dever de fidelidade, insculpido no artigo 1.566 Código 

Civil, exige a conjunção carnal, conforme declara Inácio de Carvalho Neto, ao afirmar que: 

“O adultério só se caracteriza pela conjunção carnal, ou seja, o coito vaginal” (CARVALHO 

NETO apud FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 276). Entretanto, hodiernamente, tem-se outra 

realidade: 

 
Não há mais como se admitir tal compreensão. Seja porque o adultério não 

está, exclusivamente, atrelado à penetração vagínica, seja porque o inciso V 

do multicitado artigo faz referência expressa ao ‘respeito e considerações 

mútuos’, deixando antever uma dimensão muito mais ampla do dever de 

lealdade que, sem dúvida, marca a vida conjugal. (FARIAS; ROSENVALD, 

2017, p. 276). 

 

Assim, não se pode negar que, diante dos recursos tecnológicos e dos avanços nas 

comunicações, novas formas de relacionamento foram admitidas pela sociedade, dando azo à 

admissão de condutas virtuais, concebendo-se inclusive a possibilidade de cometimento de 



 
 

 

474 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

crimes virtuais.  

 

2.3 Conduta desonrosa  

 

Toda a sociedade foi atingida pela revolução provocada pela internet, inclusive o 

casamento sofreu o impacto desta nova tecnologia da informação, ao permitir assim a traição 

conjugal à distância. A traição é uma conduta desonrosa que atenta contra os deveres 

atribuídos aos cônjuges, estabelecidos no artigo 1.566 do Código Civil, notadamente o de 

fidelidade. 

Neste universo virtual, surgem relacionamentos de amizade, de namoro que 

aproximam as pessoas sem que estas se “mostrem” verdadeiramente, visto que a pessoa será 

capaz de mentir em relação a tudo, inclusive se é casada ou solteira. Tudo depende da 

capacidade de convencer através das palavras e, é claro, com a vulnerabilidade ou carência do 

interlocutor (VIEIRA, 2003). 

A troca de mensagens virtuais que revelem um envolvimento amoroso com terceiro é 

uma conduta desonrosa que evidencia o descumprimento do dever de fidelidade que é 

suficiente para embasar um pedido de separação judicial litigiosa, conforme regulamenta o 

artigo 1.572 c/c artigo 1.573 do Código Civil. 

Com razão, Carlos Roberto Gonçalves afirma: 

 
A vida conjugal muitas vezes se torna desajustada, sem violação, todavia, 

com um dos deveres recíprocos mencionados. Em geral decorre de 

intolerância de pensamentos e ideias, do fracasso no diálogo de da total 

ausência de affectio matiralis, que tornam inviável a relação conjugal e a 

convivência, acarretando a falência do casamento e autorizando a separação 

judicial. (GONÇALVES, 2010, p. 197). 

 

Com isso, uma vez cometida uma conduta desonrosa, não há mais estima, não há mais 

confiança, não há mais afeto e a união entre os cônjuges fica comprometida em toda a sua 

estrutura. A esse respeito, é preciso considerar que:  

 
Quando a conduta pessoal reflete uma variedade de situações desrespeitosas 

e ofensivas à honra do consorte, uma forma de agir inconveniente para as 

pessoas casadas, inclusive a denominada ‘infidelidade virtual’ cometida via 

Internet, pode também caracterizar-se a ofensa do inciso V do referido artigo 

1.566, que exige ‘respeito e consideração mútuos’. (GONÇALVES, 2010, p. 

190). 
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É notório, portanto, que a infidelidade virtual pode ser considerada como um elemento 

que fundamenta o pedido de separação litigiosa, pois o cônjuge que foi traído não tem mais 

prazer e confiança de viver com seu cônjuge infiel.  

 

3 INFIDELIDADE VIRTUAL  

 

A infidelidade virtual é uma realidade que invade domicílios conjugais, com negativos 

efeitos na vida matrimonial. Trata-se de um tema em evidência dada à importância que as 

redes sociais assumiram no cotidiano das pessoas e à realidade social por elas imposta, uma 

vez que as relações mediadas pela internet possibilitam às pessoas um relacionamento 

amoroso sem efetivo contato físico – fato, cada vez mais, frequente na sociedade hodierna.  

 

3.1 Infidelidade e conduta desonrosa cometida por meio da internet 

 

A traição virtual está entrelaçada nas mais diversas formas, apresentando-se como um 

novo arranjo. O contato físico e pessoal tem sido progressivamente substituído pelas relações 

virtuais, interferindo diretamente na conduta dos cônjuges, gerando discussões e infidelidade.  

 
Os computadores pessoais, o correio eletrônico, a internet, os telefones 

celulares, as secretárias eletrônicas, o identificador de chamadas, os 

aparelhos de fax, as televisões com 160 canais – todos esses e muitas outras 

modernidades têm começado a desafiar e a dar novas formas à comunicação 

entre os casais: sua busca de significados, as formas de eles vivenciarem o 

tempo, as suas escolhas de atividades de lazer, os rituais diários, as fronteiras 

entre o trabalho e a vida em família, as formas de interação entre pais e 

filhos e as importantes definições sobre o que é secreto e privacidade. 

(BLACK, 2002, p. 61). 

 

É indiscutível a transformação que a internet causou às relações conjugais, permitindo 

a aproximação de pessoas em todo mundo e, com certeza, criando novas formas de interação 

entre elas. Nesse sentido, Boechat explica:  

 
Novas identidades se tecem nas interações e nos laços criados pelos 

‘conectores sociais’ no ciberespaço, onde, inclusive, as identidades podem 

ser forjadas em identificações. No espaço físico ou no espaço virtual, 

podem-se estabelecer, por exemplo, laços fortes ou frágeis e relacionamentos 

sólidos ou líquidos. (BOECHAT, 2017, p. 182). 

 

Nesse seguimento, Boechat et al. (2017) afirmam que as experiências vivenciadas no 

mundo digital possuem significados sólidos e tramitam na realidade, firmados que tudo o que 
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diz respeito ao ciberespaço – computadores, sistema de numeração binário, memória digital, 

aplicativos e pessoas que nele navegam – é absolutamente físico e real.  

Na possiblidade de os indivíduos expressarem suas libidos e desejos mais fantasiosos, 

por vezes ocultos, surge uma nova forma de relação afetiva, em que o contato físico e pessoal 

é substituído pela troca de segredos, fantasias, por meio do uso de programas interativos, 

como o Messenger, WhatsApp, salas de bate-papo, webcans, dentre outros.  

Dentro desse ambiente virtual, poderão ocorrer relacionamentos extraconjugais e, por 

consequência, a “infidelidade virtual”, mediante o sentimento de desrespeito à dignidade do 

cônjuge traído, quebra do dever de fidelidade e das promessas firmadas no matrimônio. 

Essa infidelidade conjugal caracteriza-se por ser um relacionamento virtual praticado 

por pessoa comprometida, que passa a provar diferentes experiências afetivas e/ou sexuais 

com terceiro à relação conjugal, caracterizando como uma conduta desonrosa e visando uma 

afronta aos bons costumes e a moral social da comunidade em que vivem os cônjuges. 

 

3.2 A quebra dos deveres recíprocos entre os cônjuges  

 

Quando entra uma terceira pessoa na relação conjugal, há uma disputa entre duas 

pessoas, o que caracteriza a triangulação das relações (ZACHARIAS et al., 2011). Com base 

nas considerações de Rosset, a infidelidade é definida como quebra de confiança e a traição 

de um relacionamento como quebra de acordo (ROSSET, 2004). 

Nesse contexto, Pittman (1994) sugere que a infidelidade destrói a confiança que 

existe entre o casal. A infidelidade pode até não ser a pior coisa que um parceiro faça ao 

outro, mas pode ser a mais capaz de destruir um casamento – não só pelo sexo, mas por causa 

das mentiras ditas ao parceiro.  

Sendo assim, a infidelidade é o principal elemento de destruição das relações 

familiares, é a experiência mais terrível em um casamento, sendo a justificativa de maior 

aceitação para o divórcio (PITTMAN apud ZACHARIAS et al., 2011). 

O interesse do Estado sempre foi o de manter o casamento, a fim de conservar os 

princípios da família. Mas, em virtude da infidelidade virtual, quando os deveres do 

casamento são violados, não se pode em nome desse objetivo estatal manter o casal unido, o 

que há probabilidade de gerar implicações indenizatórias, como se constata na jurisprudência 

a seguir:  
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Infidelidade virtual gera indenização: Um ex-marido infiel foi condenado a 

pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 porque 

manteve relacionamento com outra mulher durante a vigência do casamento. 

A traição foi comprovada por meio de e-mails trocados entre o acusado e sua 

amante. A sentença é da 2ª Vara Cível de Brasília. Para o juiz, o adultério foi 

demonstrado pela troca de fantasias eróticas – sexo virtual – entre o casal. A 

situação ficou ainda mais grave porque, nessas ocasiões, o ex-marido fazia 

comentários jocosos sobre o desempenho sexual da ex-esposa, afirmando 

que ela seria uma pessoa ‘fria’ na cama. ‘Se a traição, por si só, já causa 

abalo psicológico ao cônjuge traído, tenho que a honra subjetiva da autora 

foi muito mais agredida, em saber que seu marido, além de traí-la, não a 

respeitava, fazendo comentários difamatórios quanto à sua vítima, perante 

sua amante’, afirma o magistrado. As provas foram colhidas pela própria ex-

esposa, que descobriu os e-mails arquivados no computador da família. Ela 

entrou na Justiça com pedido de indenização por danos morais, alegando 

ofensa à sua honra subjetiva e violação de seu direito à privacidade. 

Acrescenta que precisou passar por tratamento psicológico, pois acreditava 

que o marido havia abandonado a família devido a uma crise existencial. Diz 

que jamais desconfiou da traição. Em sua defesa, o ex-marido alegou 

invasão de privacidade e pediu desconsideração dos e-mails como prova de 

infidelidade. Afirma que não difamou a ex-esposa e que ela mesma denegria 

sua imagem ao mostrar as correspondências às outras pessoas. Ao analisar a 

questão, o magistrado desconsiderou a alegação de quebra de sigilo. Para 

ele, não houve invasão de privacidade porque os e-mails estavam gravados 

no computador de uso da família e a ex-esposa tinha acesso à senha do 

acusado. ‘Simples arquivos não estão resguardados pelo sigilo conferido às 

correspondências’, conclui. Da decisão, cabe recurso de apelação para a 

segunda instncia do TJ/DF (BRASIL. TJ/DF. Proc. nº 2005.01.1.118170-3, 

2005).   

 

Em defesa, o ex-marido alegou "invasão de privacidade" e requereu a desconsideração 

dos e-mails como prova de infidelidade, explicando que não houve difamação da ex-esposa e 

que ela mesma maculava sua imagem exibindo as correspondências. 

Conforme Dias (2016, p. 269), “a quebra dos deveres vem sendo considerada violação 

à boa-fé objetiva, lesando a legítima confiança que um deposita no outro”. Nesse sentido, 

estão modelados na Constituição Federal de 1988 os preceitos para defender e pleitear a 

dignidade da pessoa humana, em primeiro plano.  

Diante dessa afirmação da referida autora em consonância com a Constituição Federal 

de 1988, se comprova, também, a infidelidade virtual, podendo acarretar danos morais, pois 

atinge diretamente os direitos e garantias fundamentais, dentro os quais se destaca a dignidade 

da pessoa humana. Assim, como aponta a doutrinadora Roxana Borges: 

 

O sentido de dignidade enquanto princípio básico do ordenamento jurídico 

se aproxima das noções de respeito à essência da pessoa humana, respeito às 

características e sentimentos da pessoa humana, distinção da pessoa humana 
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em relação aos demais seres. É um sentido subjetivo, pois o conteúdo da 

dignidade depende do próprio sujeito, depende de seus sentimentos de 

respeito, da consciência de seus sentimentos, das suas características físicas, 

culturais, sociais. (BORGES, 2007, p. 58). 

 

A preservação da dignidade é indispensável nas relações familiares e, principalmente, 

conjugal, uma vez que este meio de convívio deve ser havido como centro de preservação da 

pessoa humana, um porto seguro em que somente diante do respeito a esses direitos é 

preservada a dignidade da pessoa no seio familiar. 

 

3.3 Reflexos das condutas de infidelidade virtual 

 

Tudo começa com o mero contato em redes sociais digitais e se transforma muitas 

vezes em um relacionamento sério e contínuo, podendo comprometer o casamento. É 

necessário observar que um mero passatempo pode trazer danos perenes à família e à própria 

sociedade, de forma que o uso do computador deve ser feito de maneira responsável, 

manuseando-o de modo cuidadoso, a fim de que ele não se torne um “inimigo virtual” do lar. 

Nota-se que o relacionamento por meio virtual poderá ser real, pois as novas 

tecnologias dão margem, mesmo que com vários benefícios, a uma série de condutas ilícitas e 

violadoras de obrigações conjugais que podem gerar graves consequências jurídicas tão logo 

os cônjuges acabam descobrindo que seus pares mantem vínculos afetivos, intensos e íntimos 

com outras pessoas, por meio do ciberespaço.  

O envolvimento emocional extraconjugal, através das mídias digitais, pode ser 

considerado infidelidade conjugal virtual, sendo capaz de trazer sérias consequências para o 

casal e para a família, como a “morte da família”, não apenas pelo respeito, afeto ou 

admiração que se esvaiu, sentimentos importantes na estrutura familiar, mas também pelo 

descumprimento dos demais deveres conjugais, como os de fidelidade, lealdade e monogamia 

(BOECHAT et al., 2017, p. 5). 

 
A crise conjugal poderá culminar numa separação ou numa reconstrução do 

casamento em outras bases, nas quais os cônjuges que trouxeram para o 

casamento contratos individuais criam um novo contrato conjugal (SAGER, 

1980); ou ainda, o casal poderá manter-se numa imagem fictícia de pseudo-

reciprocidade para a sociedade e para as famílias de origem que, por sua vez, 

estimulam uma situação em nome da união do sistema. (GROISMAN; 

LOBO; CAVOUR, 2013, p. 165). 

 

Recentes decisões judiciais também dão conta de que a infidelidade virtual não só 
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pode ser considerada como uma violação ao dever de fidelidade como pode, inclusive, 

acarretar possibilidade de seu causador ser obrigado à reparação de eventuais danos morais 

sofridos pela vítima.  

Resta claro que o comportamento ofensivo decorrente da infidelidade não só fere os 

deveres inerentes ao casamento como o de fidelidade, mas ainda ofende os direitos da 

personalidade da pessoa afetada, concorrendo para a falência da família e violando a 

confiança entre seus integrantes. Ao retomar Pierre Lévy, conclui-se que o virtual é real, e, 

assim, a infidelidade virtual é uma realidade. 

Os comportamentos e reações face às humilhações são variáveis. As consequências 

são sempre negativas, não apenas no momento em que ocorrem, mas também ao longo do 

tempo. Reflexos negativos na socialização, na saúde física e emocional, podem comprometer 

a personalidade e a autoestima da vítima.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As redes sociais digitais, como resultado da intensificação dos avanços tecnológicos 

disponíveis no ciberespaço, possibilitaram a todas as pessoas um amplo acesso às diversas 

formas de informação e, especialmente, de interação pessoal, que são laços estabelecidos com 

terceiros constituídos e mantidos no ambiente virtual. Com essa nova modalidade de 

comunicação e interação via internet e os laços estabelecidos por meio das redes sociais, as 

pessoas passaram a se relacionarem com outras independentemente de tempo e de lugar. 

Surgem as relações virtuais, que embora sejam reais, não são físicas, como se concluiu nesta 

pesquisa, seguindo a linha de Pierre Lévy. 

Para se configurar a conduta do cônjuge infiel, exigia-se, por força do conceito 

clássico de infidelidade adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, a conjunção carnal, não 

sendo admitida até então outra forma de traição que não por meio do coito.  

Ocorre que, com as transformações sociais, a relevância das relações mediadas pela 

internet e o fato de elas serem consideradas reais e atuais, embora não sejam físicas, passou-se 

a compreender como desarrazoada a perpetuação dessa exigência do contato físico, em face 

de todos os recursos virtuais oferecidos pelas redes sociais digitais aos seus usuários, motivo 

pelo qual juízes e tribunais passaram a entender a infidelidade virtual como quebra do dever 

de fidelidade, relativizando os contatos físicos, outrora indispensáveis à configuração do 

delito. 
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Assim, surge nova modalidade de infidelidade, configurada mediante contatos entre os 

envolvidos pela internet, por meio das redes sociais digitais, o que, por si só, configura 

conduta desonrosa que atenta contra os deveres atribuídos aos cônjuges, estabelecidos no 

artigo 1.566 do Código Civil, notadamente o de fidelidade recíproca. O dever de fidelidade 

está entre os deveres conjugais previstos no Código Civil brasileiro, constituindo um dever 

jurídico com finalidade de manter a sociedade conjugal. Ainda que seu descumprimento se dê 

por meio das redes sociais, as consequências são iguais como se fossem as da presença física, 

às vezes atingindo a dignidade e honra da vítima, resultando em uma circunstância desonrosa 

para o cônjuge traído.  

A infidelidade virtual é uma realidade da sociedade contemporânea, mas carecedora de 

regulamentação legal específica. Entretanto, adotando-se uma interpretação analógica, a 

jurisprudência e doutrina contemporâneas têm entendido como infração ao dever de fidelidade 

recíproca, previsto para os cônjuges no âmbito das relações matrimoniais, configurando 

quebra da boa-fé, do respeito e da consideração que deve haver entre os pares durante o 

casamento. 

Portanto, se trata de um fenômeno social que pode gerar várias consequências, assim é 

impossível generalizá-lo juridicamente, de modo que a análise, tanto em âmbito cível, como 

criminal, deve ocorrer casuisticamente. Deve-se levar em conta o compromisso civil 

assumido, o sofrimento causado à vítima, o dolo, a repercussão e a dignidade do indivíduo. 
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AS METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO APLICADAS 

COMO FERRAMENTA PARA DESPERTAR O INTERESSE DO 

ACADÊMICO NO ENSINO SUPERIOR 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar se as metodologias de ensino aplicadas no 

Ensino Superior são utilizadas de modo que o acadêmico sinta-se instigado a querer aprender 

cada vez mais e promover a reflexão do ensinar no século XXI. Refletir sobre educação, 

formação de professores e as necessidades dos alunos possibilitou indagar: as metodologias 

de ensino aplicadas no Ensino Superior são utilizadas de modo que o acadêmico sinta-se 

instigado a querer aprender cada vez mais? A hipótese inicialmente foi de que as 

metodologias de ensino aplicadas no Ensino Superior são utilizadas de modo que o acadêmico 

sinta-se instigado a querer aprender cada vez mais, pois o professor passa a vivenciar as 

diversidades, individualidades e culturas do seu aluno buscando sempre melhorar sua 

proposta de ensinar. Esta pesquisa possui um viés qualitativo fundamentada por revisão 

bibliográfica em busca nas bases de dados de universidades e Scielo, além de livros datados a 

partir de 1996 a 2016.  Embora as metodologias e estratégias no Ensino Superior trazem 

inúmeros desafios, desenvolver a autonomia dos alunos para que eles possam construir seu 

próprio aprendizado, talvez esta possa ser a função primordial do professor no século XXI, 

estar atento as evoluções tecnológicas e sociais de forma que o seu aluno seja motivado a 

aprender com sentido para sua via pessoal e profissional. 

 

Palavras-chave: Ensino superior. Metodologias de ensino. Professor do século XXI. 

 

 

Abstract: This article aims to analyze if the methodologies of teaching applied in Higher 

Education are used so that the academic feel instigated to want to learn more and to promote 

the reflection of teaching in the 21st century. Reflecting on education, teacher training and the 

needs of the students made it possible to inquire: are the teaching methodologies applied in 

Higher Education used so that the academic feels encouraged to learn more and more? The 

hypothesis was initially that the teaching methodologies applied in Higher Education are used 

so that the academic feels encouraged to learn more and more, because the teacher begins to 
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experience the diversities, individualities and cultures of his student always seeking to 

improve his proposal to teach. This research has a qualitative bias based on a bibliographic 

review in the databases of universities and Scielo, in addition to books dated from 1996 to 

2016. Although the methodologies and strategies in Higher Education bring numerous 

challenges, to develop students' autonomy for that they can build their own learning, perhaps 

this can be the primary function of the teacher in the 21st century, be aware of technological 

and social developments so that your student is motivated to learn meaningfully for their 

personal and professional. 

 

Keywords: Higher education. Teaching methodologies. Professor of the 21st centur 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O professor que atua no ensino superior vive realidades acadêmicas diversificadas e 

pautadas na gestão institucional, na infraestrutura, na educação continuada e no aluno, além 

desses fatores há as questões psicológicas inerentes à profissão. 

Gil (2012) diz que é natural o professor do ensino superior esperar muito do 

acadêmico, pois todo professor deseja um acadêmico participativo, questionador e que tenha 

espírito investigativo. Por outro lado, o acadêmico quer um professor motivador, criativo e 

interessado. A arte de ensinar exige que o professor do século XXI, desenvolva sua prática 

pedagógica considerando a vivência do acadêmico e proponha uma educação mais dinâmica e 

estimulante para ele, por isso é importante refletir a sua formação. 

Para Neuenfeldt (2006) pensar na formação de professores do Ensino Superior é 

fundamental, por se tratar da formação de profissionais que atuará nas mais diferentes áreas 

do saber. Freire (2016, p. 26) corrobora dizendo que “esses profissionais trazem consigo 

conhecimentos advindos de sua área de formação e atuação profissional, mas na maior parte 

das vezes não questionam a natureza do ato docente”. Ao pensar que a escola é o local para a 

educação formal e que é lá que se preparam os profissionais do futuro, então, é na escola o 

local ideal para que o professor potencialize suas habilidades e desenvolva a capacidade de 

extrair o máximo dos acadêmicos. Uma aprendizagem efetiva só se concretiza quando os 

atores envolvidos estão em harmonia. Segundo Gonçalves e Siqueira (2011) ao pensar em 

educação tanto o professor, quanto o acadêmico deverão se posicionar em busca do 

aperfeiçoamento contínuo. A motivação deve vir de ambas as partes para que o processo 

ensino e aprendizagem tenham como base uma relação de via dupla. 

Refletir sobre educação, formação de professores e as necessidades dos alunos 
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possibilitou fazer as seguintes problematizações a fim de buscar as respostas: As 

metodologias de ensino aplicadas no Ensino Superior são utilizadas de modo que o acadêmico 

sinta-se instigado a querer aprender cada vez mais? Quais são os recursos didáticos e 

tecnológicos utilizados pelo professor no Ensino Superior? O professor do Ensino Superior 

possui formação para utilizar as metodologias de forma diferenciada? O professor do Ensino 

Superior está preparado para colocar em prática o aprendizado adquirido na educação 

continuada? O professor possibilita que o acadêmico do Ensino Superior participe das 

estratégias de ensino elaboradas? 

As metodologias de ensino aplicadas no Ensino Superior são utilizadas de modo que o 

acadêmico sinta-se instigado a querer aprender cada vez mais, pois o professor passa a 

vivenciar as diversidades, individualidades e culturas do seu aluno buscando sempre melhorar 

sua proposta de ensinar. 

 Os recursos didáticos e tecnológicos utilizados pelo professor no Ensino Superior são 

diversificados e atualizados de modo a facilitar a motivação e as estratégias nas aulas em 

favor do conhecimento. Vale ressaltar a importância de ambientes e equipamentos adequados 

de modo que o professor e o acadêmico não percam a linha de pensamento em detrimento de 

um recurso que não funcione.  

 O professor do Ensino Superior possui formação para utilizar as metodologias de 

forma diferenciada devido à tendência dos institutos de ensino superior preparar os 

profissionais para desenvolver técnicas e utilizar recursos voltados para a efetiva 

aprendizagem do acadêmico permitindo seu desenvolvimento como um ser holístico. 

 O professor do Ensino Superior está preparado para colocar em prática o aprendizado 

adquirido na educação continuada desde que sejam oferecidas a ele estratégias e metodologias 

pertinentes para serem aplicadas ao público que ingressa neste segmento educacional ou até 

mesmo em busca de uma pós-graduação. 

O professor possibilita o acadêmico do Ensino Superior participar das estratégias de 

ensino elaboradas sempre que oportunizar conteúdos que requer a atenção, o raciocínio e o 

aprendizado do acadêmico independente de suas dificuldades no aprendizado. O que importa 

é favorecer ao aluno novas oportunidades de aprender e trabalhar suas habilidades. 

Compreender melhor o universo da educação e a inserção do professor no Ensino 

Superior como um profissional motivador e que compartilha o ensinar com sentido, desperta o 

desejo de aplicar sempre na sala de aula o aprender também com sentido. Assim, esta 
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pesquisa é relevante para que acadêmicos e sociedade possam (re) pensar nas inúmeras 

formas de aprender e ensinar despertando no professor e no acadêmico potencialidades de que 

é possível utilizar o máximo das novas tecnologias à favor da educação agregados com um 

compromisso de utilizar a didática como fator humanizador na educação.  

Esta pesquisa tem como objetivo compreender as metodologias e estratégias de ensino 

aplicadas no Ensino Superior e promover a reflexão do ensinar com sentido no século XXI. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa possui um viés qualitativo fundamentada por revisão bibliográfica em 

busca nas bases de dados de universidades e Scielo, além de livros datados a partir de 1996 a 

2016. As palavras chaves utilizadas foram: didática, metodologias de ensino, professor do 

século XXI e ensino superior. 

Para Santos (2005, p. 173) “a pesquisa bibliográfica é feita com base em documentos 

já elaborados, tais como, livros, dicionários, enciclopédias, periódicos, além de publicações 

como comunicação e artigos científicos, resenha e ensaios críticos.” Neste sentido esta 

pesquisa é um instrumento para adquirir conhecimentos que passam a ser úteis para sua 

construção e para a coletividade. 

Cruz, Hoffman e Ribeiro (200, p. 141) complementam este pensamento ao descrever 

que “o referencial teórico constitui-se no embasamento que dá sustentação ao objeto de 

estudo”, desse modo este referencial resulta das pesquisas bibliográficas realizadas e 

analisadas por outros autores que abordam o tema e os problemas levantados. 

 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Refletir significa pensar excessivamente, meditar sobre algo.  

O professor reflexivo é aquele que medita, pensa o seu fazer pedagógico e seus conceitos didáticos. 

 

Hélio Mangueira de Almeida 

 

 

3.1 Didática aplicada na sala de aula 
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O conceito de didática segundo Libâneo (2006, p. 16) “é uma disciplina que estuda os 

objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino tendo em vista 

finalidades educacionais e que são sempre sociais”. A educação de modo geral, aborda 

também os aspectos políticos, econômicos e psicológicos relevantes para a formação e 

convivência social do ser humano. 

Gil et al (2012) vêem a sala de aula como um local propício para a socialização 

individual, cultural e onde estabelece laços afetivos duradouros. Além de desenvolver os 

aspectos cognitivos, os alunos podem ser despertados para usar suas habilidades como a 

criatividade e a autoexpressão corporal. É neste ambiente que a presença e as ações do 

professor auxiliam a definir o comportamento, a dedicação o comprometimento e motivação 

que o acadêmico deseja. 

Para Almeida (2015) o professor que se impõe na sala de aula não demonstra ser 

detentor do conhecimento, pois ele jamais será o dono da razão. O melhor caminho a seguir é 

o professor agir com diálogo, respeitar as experiências vivenciadas pelos seus acadêmicos e 

despertar neles o interesse pela aula, neste sentido a didática é o melhor caminho a seguir. A 

aplicação da didática no Ensino Superior está muito distante da didática aprendida pelos 

professores nos cursos de graduação ou na pós-graduação específica, devido o desempenho e 

a aprendizagem ficarem restritas apenas aos conteúdos apresentados pelo professor, 

normalmente sem levar em consideração o querer do acadêmico. 

Munhoz (2016) diz que uma boa didática aplicada deve considerar a voz do 

acadêmico, ou seja, cabe o professor estabelecer uma forma de comunicação social e 

desenvolver uma conversação guiada didaticamente de forma que o aluno sinta-se ator 

principal neste processo do aprender. 

 De acordo com Freire (2016, p. 24) para que a didática possa ser aplicada em sala de 

aula de modo integrador é fundamental que o professor invista na educação continuada, pois 

tal atitude garante que o professor reflita sobre sua atuação e busque “[...] propostas 

inovadoras, que conduzam o aluno a uma construção do conhecimento, uma vez que é na 

escola que ocorre essa construção e se estabelece um espaço de interrelações sociais e 

culturais do indivíduo. ” Dessa forma, tanto a escola quanto a formação do professor estão 

baseados nas necessidades de mudanças para construir um espaço educacional pautados nas 

expectativas do professor para levar o melhor ensino para o aluno. Vinha (2013, p. 247) diz 

que a discussão não é sobre a competência do professor em como realizar bem o seu trabalho 
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e sim da sua formação e capacidade de trabalhar os saberes e enfrentar os desafios na vida 

profissional e pessoal. A valorização do professor “está nas suas atitudes de como agir diante 

da realidade, como mediadores dos interesses e das necessidades dos alunos, da instituição e 

de si próprio”. Entende-se que nenhum professor está totalmente pronto, daí a necessidade da 

formação do professor voltar para a reflexão de sua práxis – teórica e prática – e a educação 

continuada. 

 

3.2 Formação do professor e a educação continuada 

 

Freire (2016, p. 24) relata que “o professor também é um aprendiz, e com isso passa a 

desempenhar um novo papel na sociedade contemporânea: ele deixa de ser o ‘dono’ do saber, 

para se tornar aquele que construirá o conhecimento com seus alunos.” Neste contexto o 

professor assume a função de transformador e mediador do conhecimento. Por outro lado, 

essa formação não depende unicamente da educação continuada devido o propósito do 

professor em intervir a partir de suas experiências pessoais e compartilhadas com outros 

profissionais, agregando valores para o processo de aprendizagem. Este processo de ensino-

aprendizagem não é garantido somente com as horas dedicadas aos estudos, mas também da 

prática do professor associada às estratégias e metodologias diversificadas adquiridas em seu 

trajeto formativo.Bergamo (2009) diz que a formação inicial do professor é responsável pela 

sua qualificação, uma vez que são nestas formações que será apresentada ao professor as 

metodologias e estratégias de ensino, bem como os recursos científicos e tecnológicos que 

deverão ser utilizados em sala de aula e também a necessidade do professor ser um eterno 

pesquisador. 

Neuenfeldt (2006) descreve que as instituições de Ensino Superior, têm uma excessiva 

preocupação para que os professores desenvolvam atividades de pesquisa, fato esse relevante 

para sua vida profissional, porém não se pode esquecer que é na sala de aula que os 

compartilhamentos do saber acontecem. Deve-se ter o zelo para que as atividades em sala de 

aula não sejam transformadas em simples reprodução e transmissão de conteúdos.  Vale 

ressaltar que é importante estimular a pesquisa desde que ela seja integrada nas práticas 

pedagógicas e devolvendo à sociedade os conhecimentos adquiridos. 

Para Gonçalves e Siqueira (2011) a sociedade vê o professor como um sujeito detentor 

do conhecimento, por isso ele deve ser um cientista social: atualizado, globalizado e dialético. 
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O conhecimento é construído pelo professor e o aluno, então o professor deve estar preparado 

para deixar claro o que se pretende na sala de aula. O acadêmico precisa compreender quais 

são os objetivos, os procedimentos e as estratégias adotadas pelo professor, só assim será 

possível pensar numa prática investigativa e reflexiva direcionadas para a ação.  

Segundo Freire (2016, p. 25) a educação continuada “não é uma garantia exclusiva do 

sucesso”. Nesta perspectiva ela se faz essencial na vida do professor, mas de nada valerá se 

ele não colocar em prática os conhecimentos adquiridos e aprimorá-los no decorrer da sua 

trajetória. É importante a formação do professor, bem como seu aprimoramento, considerando 

que sua atuação reflete na sociedade por ser um profissional formador de opinião.   

 

3.3 O professor mediador e motivador 

 

Para Almeida (2015, p. 03) “a postura do professor na sala de aula deve ser 

democrática, de respeito mútuo e de flexibilidade em relação ao ponto de vista do aluno, 

sabendo associar sua mediação ao conhecimento dos discentes”, este conhecimento deve ser 

ampliado ao se considerar às experiências adquiridos pelo aluno. Perceber o acadêmico com 

potencialidades e possuidor de conhecimentos, é importante para que o professor perceba 

como o acadêmico se posiciona diante de determinados conteúdo. Assim o professor 

compreende como deve ser a sua forma de motivar o acadêmico a desenvolver suas 

habilidades. 

Gil et al (2012, p. 59) descrevem que “a motivação tem sido entendida pelos teóricos 

como um fator psicológico, ou um conjunto de fatores e, ainda, como um processo” que está 

presente em todas as fases da vida. A motivação produz efeitos visíveis e imediatos, 

importantes para a aprendizagem, que exige determinação e dedicação por parte de 

professores e acadêmicos. Os alunos do Ensino Superior frequentemente são desafiados o que 

afeta sua motivação, por exemplo, a afinidade com o curso e a direção profissional. A 

motivação (op.cit) “por ser essencial, ela confere impulso ao estudante na trilha do saber e na 

identificação do prazer que existe na incrível descoberta do conhecimento. A falta de 

motivação, por sua vez, é fator agravante” devido à falta de respostas para suas dúvidas e 

angústias. Os fatores motivacionais e as relações afetivas estão diretamente ligados com a 

aprendizagem, de modo que a preparação do professor deve estar pautada na capacidade de 

provocar o aluno fazendo com que ele possa ser um sujeito capaz. 
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Neste sentido, o Ensino Superior precisa estar preparado para promover motivação 

evitando a evasão e a falta de compromisso dos acadêmicos, colocando em risco a qualidade 

dos futuros profissionais. Percebe-se então que há diferentes tipos de professores. 

Costa (2015) classifica os tipos de professores da seguinte maneira: 1) manipuladores; 

2) deterministas; 3) orientadores; e 4) avaliadores. E também existem dois grupos de 

professores: I) objetivistas (que se orienta pelas necessidades exteriores do aluno) e os; II) 

subjetivistas (docentes que consideram os aprendizes como indivíduos, possuidores de 

personalidade própria, consciência, criatividade, dentre outros). 

Conforme Ferracini (1990) os tipos de professores são: 1) O desanimado (falta-lhe o 

entusiasmo pelo que faz); 2) o saudosista (desempenha a contento suas tarefas, mas para ele 

escola boa era a de antigamente); 3) o critiqueiro (antenado só enxerga o lado negativo da 

realidade); 4) o alienado (não toma partido; para ele educar é fazer a vontade dos alunos); 5) o 

policial-terrorista (sempre do lado da direção exige que os alunos decorem conteúdos, 

espalhando medo, ameaça com notas baixas; 6) celetista (dá aula em diversas universidades, 

como não cria raízes na instituição, também não deixa saudades por onde passa; ensina, 

porém não educa); 7) bico (é um dos tantos que atuam em diversas frentes e empregos); 8) 

ideologizador (faz discursos e pregação); 9) autoritário (dominador, só ele pode tomar 

decisões). 

São inúmeros os tipos de professor e, de acordo com Freire (2006), o bom professor é 

aquele que provoca o acadêmico, que o faz pensar na sua existência, não só como aprendiz, 

mas também que veja seus limites na formação pessoal e profissional. O professor que penetra 

na alma do acadêmico e ultrapassa os conhecimentos técnico-teórico e tradicional, ainda 

presente no Ensino Superior, será o professor que se espera a educação do século XXI. Esta é 

a motivação que constrói o conhecimento de preferência, coletivamente, um educando o 

outro.  

Costa (2015) infere que o professor deve estimular os acadêmicos a utilizar mais as 

atividades mentais a fim de construir novos conhecimentos, e concomitantemente 

desenvolvendo a capacidade de autoaprender por meio de métodos e estratégias próprias. 

 

3.4 As metodologias e estratégias adotadas na sala de aula  

 

Almeida (2015, p, 04) relata que método tradicional de ensino surgiu no século XVIII, 
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a partir do Iluminismo. O objetivo era que todos tivessem acesso ao conhecimento, porém 

havia determinada resistência para aceitar inovações. Assim as escolas que adotam métodos 

tradicionais acreditam que a formação de um acadêmico criativo e crítico dependem da 

bagagem de informações adquiridas e de conhecimentos consolidados por eles. Por outro 

lado, o professor é o transmissor e detentor do conhecimento e o acadêmico, um ser passivo 

na sala de aula. “Pode-se afirmar que os métodos utilizados no Ensino Superior são 

parcialmente aplicados de forma tradicional, mesmo envolvendo um pouco de inovação como 

o uso de equipamentos tecnológicos”, porém a postura de professores ainda é mensurar o 

conhecimento do acadêmico considerando que seu aprendizado é o resultado da quantidade de 

informações assimiladas.  

Daí a importância do professor contemporâneo adotar metodologias e estratégias que 

prevaleçam sobre a formação do pensamento reflexivo do aluno. Para Gil et al (2012) as 

estratégias e metodologias utilizadas em sala de aula ainda é pouco aplicável porque os 

professores do Ensino Superior não se preocupam em motivar o acadêmico e nem em 

diminuir as suas dificuldades de aprender, proporcionando o desinteresse na construção do 

conhecimento.  

Bergamo (2009, p. 02) contribui com essa idéia ao dizer que “faz-se necessário um 

repensar imediato na forma de ministrar as aulas, pois a qualidade de ensino almejada por 

todos só é conseguida quando o aluno entende e aproveita os temas mediados” e a motivação 

é essencial para transformar as aulas em algo prazeroso que desperte o interesse do 

acadêmico. 

Libâneo (1999, p. 22) diz que “muitos professores ainda continuam somente utilizando 

o giz e o quadro negro como recursos para suas aulas. Estes recursos são importantes sim, 

mas não é exclusivo”. O professor deve diversificar suas aulas utilizando outros recursos, 

estimulando a criatividade e participação do acadêmico. Uma vez, o acadêmico estimulado, 

sua participação na aula é mais produtivo e se percebe como ser capaz de construir sua 

formação. 

Segundo Freire (2006), a função do professor é de provocador, instigador e 

compartilhador capaz de integrar as situações vividas, abertos ao diálogo. Já para Gomes et al 

(2006, p. 234) “não basta refletir sobre as relações entre ser e fazer, pois é preciso também 

analisar a interrelação do ter com o ser [...] o ter e o fazer devem servir para ser mais e 

melhor”, dessa forma o ensino-aprendizagem contribui para que o acadêmico desenvolva o 
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pensamento reflexivo e consciente aumentando a sua capacidade crítica e transformadora.  

Gil et al (2012, p. 63) afirmam que os acadêmicos e professores utilizam estratégias  

diferentes para aprender ou assimilar as informações: os acadêmicos “utilizam estratégias para 

guardar, adquirir ou entender determinada informação. Já os docentes utilizam estratégias 

para que a aprendizagem seja mais efetiva e auto-dirigida”. As estratégias que os professores 

adotam é na intenção de atingir o maior número de acadêmicos, com o objetivo de promover a 

ressignificação do que está sendo ensinado.  

Costa (2015, p. 13) deduz que no mundo contemporâneo há professores se iludindo 

com o uso das novas tecnologias e se esquecendo que eles não estão produzindo 

conhecimento e sim “estão apenas modernizando um velho esquema de manter os alunos 

passivos, entretidos com imagens e sons [...] não vivem um contato direto com fontes e nem 

realizam suas próprias descobertas. A roupagem é moderna, mas o conteúdo e a aula são 

tradicionais”. Em um tempo em que as novas tecnologias estão em constantes inovações o 

professor deve refletir sobre o seu uso consciente à favor do ensino instigador-provocador. 

Vinha (2014, p. 67) relata que “as novas tecnologias estão transformando o 

comportamento das pessoas em função da linguagem por elas utilizadas, tem eliminado as 

barreiras físicas e temporais, facilitando a troca de ideias e informações [...]”. Estas trocas têm 

transformado a escola em um importante e completo instrumento de troca de experiência, 

inclusão e interação social. 

Para Munhoz (2016) as novas tecnologias digitais, principalmente, são úteis para 

conectar o conhecimento, escola, professor e acadêmico, além de possibilitar a aprendizagem 

baseada em problemas que é uma metodologia interessante para instigar a aprendizagem 

autônoma dos alunos, além de promover a socialização em grupos. Uma estratégia também a 

ser adotada é inversão do ambiente da sala de aula por meio do uso de jogos e gamificação.  

Freire (2016, p. 26) compreende que “a construção do saber não acontece sozinha, 

tampouco o conhecimento está centrado no professor. Uma vez que essa construção do 

conhecimento acontece entre professor e aluno e nesse processo ambos devem construir 

também diversos saberes que levam à interatividade.” Dessa forma o professor ao propor 

estratégias diferenciadas leva os acadêmicos a se tornar mais dinâmicos, ativos e 

reflexivos.Gil et al (2012) propõe as seguintes metodologias de ensino: aula expositiva (o 

professor expõe os objetivos, conteúdos e metodologia e desenvolve os respectivos conteúdos 

mediante exposição oral; a dialógica  (pressupõe-se que os alunos conhecem o tema e o 
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professor dialoga com os eles); a resolução de problemas (aprendizado baseado em 

problemas); a educação problematizadora (aprendizagem juntos, emancipatório); os mapas 

conceituais (são diagramas de significados); os seminários (método de trabalho coletivo); os 

projetos (trabalho coletivo, o professor e os alunos sejam pesquisadores e sujeitos ativos) e 

uso de artigos científicos (coletivo ou individual. Os seminários e os projetos são as 

metodologias mais aplicadas no Ensino Superior possibilitando abrir novos caminhos para 

desenvolver a aprendizagem, e retirando a ideia de que o ensino é centrado no professor. Os 

artigos científicos também têm se destacado por trazer elementos capazes de desenvolver as 

habilidades de pesquisador do aluno. 

Segundo Gonçalves e Siqueira (2011) o professor nunca estará pronto, pois sua 

preparação se faz diariamente na mediação da teoria sobre sua prática. Entende-se que a busca 

por atualização conduzirá o professor a refletir sobre sua prática diariamente possibilitando a 

compreensão de sua atuação. Sob esta perspectiva cabe ao professor repensar sua práxis 

pedagógica e aplicar métodos e técnicas que possam transformar a vida do acadêmico.  

Para Bergamo (2009, p. 07) “o uso de variedade na metodologia é uma opção do 

professor. Cada qual escolhe: a preguiça e a inércia ou o desafio e a criatividade”. Percebe-se 

que somente o uso de metodologias e estratégias não garante uma aula participativa se os 

acadêmicos não estiverem motivados e prontos para vivenciar novas experiências. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Romper o tradicionalismo no Ensino Superior é proposto por Almeida (2015) ao falar 

que a maioria dos acadêmicos que chegam ao Ensino Superior não tem condições em 

acompanhar os métodos de ensino adotados pelo professor. Para que uma aula seja atraente, 

planejada, participativa e acolhedora, os métodos tradicionais podem levar o acadêmico a 

sentir-se fracassado devido os métodos não permitirem que ele seja crítico e reflexivo. Nesse 

espaço os acadêmicos apresentam-se desmotivados por não compreender o seu papel. 

Gil et al (2012) estabelece que para motivar os acadêmicos do Ensino Superior, é 

salutar  que os professores busquem utilizar recursos metodológicos mais dinâmicos e 

criativos,  despertando assim a vontade dos acadêmicos em construir sua formação de modo 

dinâmico e significativo. Ao utilizar metodologias diferenciadas e alternativas o processo 

ensino-aprendizagem amadurece, inclusive afetiva e emocionalmente. Ao se pensar que a 
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aprendizagem se dá pelo interesse em adquirir conhecimento, nada melhor do que o professor 

motivar o acadêmico a aprender por meio da cooperação e do comprometimento, talvez assim 

a sua formação se torne menos árdua e mais gratificante 

Neuenfeldt e Isaia (2006) preocupam com a formação dos professores no século 

XXI, uma vez que eles têm demonstrado certo despreparo em suas práticas. Sabe-se que é na 

educação formal que se forma futuros profissionais de todas as áreas, inclusive professores 

que representam compromisso e responsabilidade direta sobre a qualidade da educação. Neste 

contexto a preparação para os professores atuarem no Ensino Superior se faz urgente e 

necessária, pois os professores que atuam neste segmento, a maioria, são preparados pelos 

cursos de pós-graduação que priorizam a formação para a pesquisa, tornando os alunos 

pesquisadores e especialistas. 

Costa (2015) parte da ideia de que a formação dos professores é primordial para evitar 

que a educação no Ensino Superior se torne engessada e insatisfatória preocupando somente 

com o professor especialista e se esquecendo de quem realmente é o aprendiz neste processo. 

Então, as reformas metodológicas e pedagógicas urgem no sentido de que, é preciso ouvir o 

acadêmico e deixá-lo participar de fato da construção do seu conhecimento. 

Já Bergamo (2009) relata que não é somente na escola que o acadêmico aprende, 

porém ele pode compartilhar seu aprendizado e experiências de vida em todos os lugares. 

Seguindo este raciocínio, uma atitude pedagógica interessante seria a diversificação das aulas 

colocando o aluno como ator principal deste processo. 

Munhoz (2016) propõe que se deve somar a diversificação das aulas às novas 

tecnologias e as metodologias de ensino de modo a criar uma conexão de aprendizado 

autônomo e colaborativo onde o professor é o agente transformador e motivador. Em 

contrapartida, este novo comportamento exige formação continuada do professor para que o 

professor possa ampliar os saberes e enfrentar os desafios da educação contemporânea.  

De acordo com Freire (2016) a sociedade contemporânea, muito se espera do 

professor do Ensino Superior e sua contribuição para a formação dos acadêmicos, futuros 

profissionais. Diante desse exposto, cabe ao professor rever sua atuação e reais 

responsabilidades na formação do acadêmico. Esta formação baseia-se no desenvolvimento 

individual e coletivo se estendendo para o crescimento pessoal, profissional e sua relação com 

a cidadania, uma vez que o acadêmico está inserido numa sociedade onde têm direitos e 

deveres a serem cumpridos. A construção da identidade do professor tanto pessoal quanto 
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profissional contextualiza em aprimorar as metodologias, estratégias de ensino favorecendo 

seu perfil de ser mediador, e não facilitador, do conhecimento. 

Vinha (2014) propõe que os professores utilizem o princípio da cooperação para que o 

engajamento dos aprendizes seja valorizado e o seu esforço coordenado pelo professor de 

forma a permitir que o acadêmico participe ativamente do processo de ensino-aprendizagem 

construindo o seu próprio conhecimento tornando-o mais significativo e independente. 

Gil et al (2012) arremata esta discussão dizendo quando o professor desenvolve as 

habilidades da afetividade, sensibilidade e emocional dos alunos ele consegue estabelecer 

uma relação saudável na sala de aula resultando em aprendizagem de qualidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os autores pesquisados ao compreender que as metodologias e 

estratégias de ensino aplicado no Ensino Superior estão relacionadas não só com o processo 

ensino-aprendizagem, também em preparar o cidadão para viver em sociedade, atendendo as 

exigências do mercado de trabalho sem perder o investimento nas suas potencialidades e 

habilidades de ser humano. Para que isso aconteça é preciso que o professor se dedique à sua 

formação e esteja antenado com as mudanças sociais e tecnológicas. Desta forma é importante 

promover a reflexão do ensinar com sentido no século XXI, pois o professor deve pensar no 

ensinar de forma a encantar seu aluno de modo atrativo e prazeroso. 

Embora as metodologias e estratégias no Ensino Superior trazem sempre desafios, 

desenvolver a autonomia dos alunos para que eles possam construir seu próprio aprendizado, 

talvez seja a função primordial do professor, estar atento as evoluções tecnológicas e sociais 

de forma que o seu aluno seja motivado a aprender com sentido para sua via pessoal e 

profissional. 

Um aprendizado só se realiza quando o aluno aprendiz recebe do professor os 

estímulos e motivação para buscar o conhecimento originando novas experiências e formando 

novas opiniões. 

Esta pesquisa não pretende ser conclusiva, uma vez que o debate sobre a educação, a 

formação dos professores e o processo ensino-aprendizagem não pode se esgotar. É sugestivo 

que novos pesquisadores engajem nesta proposta de buscar melhorias contínuas para a 

educação, neste e nos próximos séculos. 
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A IMPORTÂNCIA DA GEOMETRIA E O SEU ENSINO ATRAVÉS DO 

FUTEBOL 
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Resumo: A Geometria é uma ferramenta para interpretação da nossa vida. E para se chegar 

aos resultados esperados de uma aprendizagem satisfatória, é necessário tornar a Geometria 

uma ciência prática, útil, interessante e principalmente aplicada ao cotidiano. Através de 

fatores externos como as delimitações do futebol e de suas características, todas estas 

associadas à Geometria, podemos tornar o ensino da Matemática mais interessante. A 

metodologia baseou-se em fazer o levantamento bibliográfico de forma exploratória e 

qualitativa. Foram levantadas referências bibliográficas em livros, artigos científicos, 

dissertações, teses, monografias do banco de dados da Scielo, Bireme, BVS. Trata-se no 

presente trabalho dos conceitos geométricos, em especial os conceitos da Geometria Plana 

aplicados ao futebol de um modo geral. Mostra a Geometria de outra maneira, ou seja, uma 

matéria fundamentada em vários aspectos do cotidiano, utilizando como estudo um esporte 

que é paixão em quase todo o mundo. Será trabalhado Geometria falando a linguagem do 

aluno e abordando assuntos discutidos a todo instante. Associamos um esporte popular, de 

massa, a uma disciplina que é considerada difícil, que poucos gostam, ou seja, a Matemática. 

 

Palavras-chave: Geometria. Matemática. Futebol. Ensino. 

 

 

Abstract: Geometry is a tool for interpreting people. It has its due degree of importance and, 

in order to arrive at the expected results of a satisfactory learning, it is necessary to make 

Geometry a practical, useful, interesting and mainly applied science to everyday life. Through 

a game of football and its characteristics, all these associated with Geometry, we can make the 

teaching of Mathematics more interesting. The methodology was based on making the 

bibliographic survey in an exploratory and qualitative way. Bibliographical references were 

included in books, scientific articles, dissertations, theses, monographs of the database of 

Scielo, Bireme, and VHL. It is the present work of the geometric concepts, in particular the 

concepts of Flat Geometry applied to soccer in general. It shows Geometry in another way, 

that is, a Geometry applied to a sport that is the national passion. Let's work Geometry 
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speaking the language of the student and addressing issues discussed at any time. We 

associate a popular mass sport with a discipline that is considered difficult, boring, terrifying, 

which few like, namely Geometry.  

 

Keywords: Geometry. Mathematics. Soccer, Teaching. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 
A Geometria está sempre presente na vida das pessoas, é só olharmos nosso cotidiano, 

sempre tem uma figura geométrica, um ângulo, uma área ou um volume a ser calculada, uma 

medida para ser transformado, um espaço para ser inovado, e essas coisas são possíveis com o 

estudo da Geometria.  

Trata-se no presente trabalho dos conceitos geométricos, em especial os conceitos da 

Geometria Plana aplicados ao futebol de um modo geral. Pretende-se mostrar a Geometria de 

outra maneira, ou seja, uma geometria aplicada a um esporte que é a paixão mundial. 

Verificou-se o ensino da geometria através do esporte e ressaltou-se que pode colaborar com 

o aprendizado dos alunos do ensino fundamental II.             

A Matemática só consegue alcançar o seu significado, o seu objetivo, quando 

conseguimos pegar sua teoria e transformá-la em um recurso, numa ferramenta para 

desenvolvimento social e pessoal, ou seja, a Geometria é um instrumento, um facilitador para 

que possamos entender alguns acontecimentos cotidianos.  

O presente artigo apresenta o reconhecimento da Geometria no estádio de futebol e a 

aplicação do conceito de área de figuras planas para obter o número aproximado da 

capacidade de torcedores nas arquibancadas.  

Para tanto, o objetivo central do trabalho é promover um aprendizado diferenciado e 

relevante no ensino dos conceitos de área e perímetro de figuras planas, percebendo a 

importância da geometria. 

Acredita-se que a geometria seja de grande importância na vida das pessoas e, 

sobretudo na formação matemática, isto é, está no dia-a-dia das pessoas e de forma muito 

marcante no esporte, e com esse objeto de estudo, pretendeu-se fazer um levantamento 

histórico sobre o ensino de geometria e sua aplicação nos esportes, isto é, fazer um 

levantamento da aplicação da geometria do futebol. 

Além disso, os alunos que possuem um maior grau de habilidade dentro da geometria 

se destacam, relacionando a geometria a outros contextos, inclusive no esporte. É com base 
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nesse caso que a escola deve acionar mecanismos, a fim de fornecer o conhecimento de forma 

gradual, atendendo a todos os alunos de forma igualitária e transversal. Assim é primordial 

que se reflita como o ensino de geometria tem sido aplicado nas escolas e sua relação com a 

vida das pessoas.  

O presente estudo discorrerá sobre a contribuição dos novos recursos didáticos na 

prática docente na disciplina de Matemática com alicerce em três seções de construção, a 

primeira seção aborda a importância do conteúdo geométrico na vida dos alunos e os 

principais desafios encontrados pelos professores na transmissão do determinado conteúdo, na 

segunda a demonstração de figuras geométricas a serem aplicadas no ensino por meio do 

futebol, e na terceira apresenta um apanhado geral da aplicabilidade da geometria em todos os 

ângulos do gramado e das circunferências encontradas, como algumas posições táticas que 

formam alguns triângulos. 

A metodologia proposta foi realizada com levantamento bibliográfico de forma 

exploratória e qualitativa pontuando os principais temas ligados à Evolução dos recursos 

didáticos no ensino da Matemática, bem como a sua contribuição na prática docente na 

disciplina de Matemática. Foram levantadas referências bibliográficas em livros, artigos 

científicos, dissertações, teses, monografias do banco de dados da Scielo, Bireme, BVS. Os 

materiais publicados e registrados foram, preferencialmente, do período de 2000 a 2017 

demonstrando seus usos e finalidade, e assim fazer a análise. 

O presente artigo, além de destacar as características da geometria, tem como intuito 

apresentá-la e relacioná-la em meio a um esporte muito conhecido e amado em vários cantos 

do mundo, o futebol. As mecânicas do esporte no ensino da geometria visam atrair a atenção 

do aluno e objetivá-lo a um aprendizado concreto do conteúdo proposto. 

 

2 O ENSINO DA GEOMETRIA: ALGUMAS REFLEXÕES.  

 

2.1 A importância da Geometria 

 

Há milhares de anos, o homem usa a matemática para atender as suas necessidades. De 

forma espontânea fazia agrupamentos, contas ou medições e aplicava conceitos matemáticos 

hoje conhecidos para calcular, medir e conviver em sociedade (MIORIM, 1995).  

Depois de formalizar os primeiros conhecimentos sobre formas e grandezas, o homem 
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passou a relacioná-los com a realidade que o cercava. Sempre que surgia um novo problema 

ou desafio, fazia-se uso do conhecimento já adquirido para encontrar novas soluções, assim 

melhorava gradativamente seus conceitos matemáticos e ampliava suas aplicações (MIORIM, 

1995). 

Desde o principio, nota-se a grande necessidade humana não só em conhecimentos, 

mas também em relações humanas, o que, em consequência disso, resulta em um aprendizado 

mútuo. Vygotsky (1998) atribui que: 

 

A interação social exerce um papel fundamental no desenvolvimento 

cognitivo. Cabe ao educador associar aquilo que o aprendiz sabe a uma 

linguagem culta ou científica para ampliar seus conhecimentos daquele que 

aprende, de forma a inteirá-lo histórica e socialmente no mundo, ou ao 

menos, integrá-lo intelectualmente no seu espaço vital (VYGOTSKY, 1998, 

p. 72). 

 

Nota-se que o professor tem a responsabilidade de utilizar do envolvimento social do 

aluno com o fim de utilizar-se de suas vivências para induzi-lo ao raciocínio e a uma 

aprendizagem necessária no cotidiano. 

Mas para que haja uma compreensão de mundo e que o homem tenha um 

envolvimento significativo no âmbito social, a Geometria se apresenta como uma parte 

essencial do conhecimento, visto que funciona como facilitadora na resolução de problemas e 

proporciona o raciocínio no aspecto visual. 

 A Geometria é fundamental na formação de cada indivíduo, pois, além de 

proporcionar uma transmissão abrangente de ideias, possibilita que ao interpretar situações do 

mundo o faça de forma completa com uma visão mais equilibrada e consistente da 

Matemática (LORENZATO; 1995).  

 Com um aspecto mais aprofundado sobre a importância de se obter conhecimentos 

geométricos, Schirlo e Silva (2013, p.4): afirmam: 

 

[...] a geometria se apresenta, excepcionalmente, rica em oportunidades para 

fazer explorações, representações, construções, discussões, para que o 

estudante possa investigar descobrir, descrever e perceber propriedades. 

Pois, a Geometria permite ao homem associar as formas dos objetos às 

figuras geométricas. Portanto, o ser humano vem ao longo de sua existência 

desenvolvendo a sua capacidade de transformar coisas se utilizando da 

criatividade ao interagir com as mais diversas formas de composição. 

Acredita-se que o trabalho realizado com a Geometria pode proporcionar o 

desenvolvimento de um pensamento crítico e autônomo, já que pode 
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favorecer a análise de fatos e relações, o estabelecimento de ligações entre 

eles e a dedução. É um componente importante inclusive no 

desenvolvimento da aritmética e da álgebra. 

 

Além disso, a Geometria tem um papel imprescindível na criação de um pensamento 

crítico e de autonomia, tornando o aluno mais experiente para lidar com situações-problema 

existentes na matemática. 

Pode-se encontrar a Geometria presente no cotidiano em todos os lugares, como nas 

arquiteturas das residências, nas grafias de projetos de terrenos, nos móveis, artesanatos, 

quadras de esportes, campos de futebol, objetos em geral e até mesmo na grafia da escrita, 

reforçando assim, o quanto ela está presente no dia-a-dia das pessoas (ROSA, 2009). 

Dessa forma, as pessoas não percebem o grau de importância da geometria, mas 

convivem constantemente com ela. Sempre se é mencionado no cotidiano coisas como 

congruência, igualdade, distância, área, volume. Os conceitos formais existem, bem como se 

calcula o volume de água em um balde, porém, os conhecimentos são muitas vezes intuitivos 

(ROSA, 2009). 

Para tanto, nessa perspectiva, a geometria pode se utilizar de infindáveis recursos para 

sua compreensão e estudos. Sendo que objetos materiais e recursos visuais devem ser 

utilizados para este fim. O filósofo Chang Tung-Sun (2000) relata que o conhecimento 

perceptivo precisa estar interligado ao conceitual, e mesmo o conceitual não se separa do 

perceptivo. 

 Hershkowitz apud Fainguelernt (1999) reforça o fato de que a Geometria é um ponto 

de encontro entre a Matemática teórica e a prática, funcionando assim como uma ponte que 

interliga os conteúdos. É nítido que usar de recursos para ensinar conteúdos geométricos torna 

o conhecimento mais eficaz. 

É importante ressaltar que não se deve desprezar e nem mesmo menosprezar a real 

importância do conteúdo geométrico na vida do indivíduo. Para realçar essa necessidade, 

Lorenzato (1995), especifica que sem o conhecimento da geometria, o cidadão jamais 

desenvolveria um raciocínio geométrico e até mesmo visual, e não conseguiria nem mesmo 

resolver problemas da vida geometricamente. Sem contar o fato que poderiam utilizá-la para 

facilitar o entendimento e resolver outras atividades de várias áreas de conhecimento.  

 

2.2  Dificuldades e necessidades encontradas no ensino da Geometria 
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O ensino da Geometria, assim como todo o ensino da Educação Matemática nas 

escolas, muitas vezes não corresponde às contextualizações necessárias aos tempos modernos. 

São baseados nos estudos teóricos propostos nos livros, resumos de apostilas e resolução de 

exercícios no quadro. Nota-se que na atualidade, com os avanços globais e as demandas de 

conhecimento em vários campos, é importante dar atenção à matemática em diversos setores 

da sociedade, especialmente observando os desenvolvimentos tecnológicos.  Tornar 

interessante, atrativo e que se relacione a sociedade atual é o maior dos desafios enfrentados 

pelos educadores (D’AMBRÓSIO, 2001). 

O sistema educativo é o primeiro fator a ser analisado e reestruturado, pois, segundo 

Almouloud, Mandrique e Silva (2004), a grande falha se encontra na distribuição dos métodos 

e conteúdo, que estando sob-responsabilidade de cada instituição de ensino, definem por si 

mesma a metodologia empregada e matéria agregada. Isto faz com que seja dada preferência a 

outros conteúdos e resultando que muitas vezes a Geometria seja esquecida. 

Um dos fatores que o autor aponta como preponderante na não utilização da 

Geometria na grade curricular se dá ao fato da formação na área em específico ser 

inconsistente, pois, os cursos nos anos iniciais não contribuíam para um aprendizado mais 

amplo e profundo sobre esse campo da Matemática. Portanto, estão muitas vezes 

despreparados para trabalhar diante as recomendações didáticas e pedagógicas 

(ALMOLOUD, MANDRIQUE E SILVA, 2004). 

A falta de instrução adequada leva muitos professores a não conhecer o grau de 

importância que a geometria tem no cotidiano das pessoas, e por consequência o ensino se 

torna muitas vezes limitado e mecânico. Lorenzato (1995, p.3) reafirma que sem o 

conhecimento geométrico, o educador não conhece todo o poder, beleza e a importância dele 

para as futuras formações, porque o dilema já existente é ensinar algo desconhecido ou optar 

por nem ensinar. 

Pirola (2003) faz uma ressalva de que existe uma enorme resistência na transmissão de 

conteúdos Geométricos, o que garante aos alunos muita dificuldade na resolução dos 

problemas que envolvem conceitos da Geometria. Até mesmo no ensino superior, a 

abordagem é mínima, o que proporciona à formação do educador pouco conhecimento devido 

a esse acesso limitado, e ao fato do não interesse pelo conteúdo. 

Além disso, outro fator contribuinte às dificuldades de aprendizagem se relaciona aos 

livros didáticos. Para Almoloud, Mandrique e Silva (2004), estes são fatores que criam 
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diversos problemas, pois as propostas de ensino oferecidas e demonstradas nestes escritos, 

regidas pela maioria dos professores, ressalta-se uma pouca ênfase aos registros de 

representação semiótica e também o uso de figuras para análise. Reforça também a falta de 

raciocínio dedutivo nas questões propostas, muitas apenas apresentam questões algébricas. 

Focam minimamente na questão de interpretar textos matemáticos, e não transpassam do 

empírico para o dedutivo. Todos esses fatores inabilitam um aluno a um aprimoramento 

geométrico. 

O conceito de representação semiótica para Duval (2003 p.14) é essencial, pois o 

sujeito só absorve uma compreensão de um objeto caso recorra a algum tipo de representação, 

como que trocando um registro por outro. 

Lima (2014) destaca que os conteúdos geométricos são sempre apresentados entre os 

capítulos finais dos livros didáticos, e pelo simples fato do professor dar sequência passo a 

passo no livro desde o princípio, o tempo para aprofundar na geometria fica reduzido ou 

inexistente. 

Lorenzato (1995. P. 4) destaca esse fator: 

 

[...] a Geometria quase sempre é apresentada na última parte do livro, 

aumentando a probabilidade dela não vir a ser estudada por falta de tempo 

letivo. Assim, apresentada aridamente, desligada da realidade, não integrada 

com as outras disciplinas do currículo e até mesmo não integrada com as 

outras partes da própria Matemática, a Geometria, a mais bela página do 

livro dos saberes matemáticos, tem recebido efetiva contribuição por parte 

dos livros didáticos para que ela seja realmente preterida na sala de aula. 
 

  
Portanto, constata-se que mesmo sendo um conteúdo de extrema importância, a 

geometria é ignorada por diversos educadores, devido aos fatores analisados e esboçados 

acima. Algumas soluções metodológicas podem ser aplicadas com o intuito de incentivar e 

atrair o interesse tanto de professores para transmitir o conteúdo proposto como dos 

estudantes. 

 

2.3 Algumas metodologias práticas ao ensino da Geometria 

 

Com a quantidade de informações a se transmitir, o conteúdo além de parecer 

desinteressante, pode ser visto pelo aluno como um sacrifício, um castigo, possuindo pouca 

prática e muita teoria. Pode acabar por ser traumático fazendo-os até mesmo odiar sem nem 
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ao menos conhecê-lo. É realmente desafiador atrair ao máximo o interesse do aluno ao 

conteúdo, e desmitifica-lo quanto às interpretações de que a matéria além de complicada é 

desinteressante (BOAS 2008). 

Com o intuito de motivar e incentivar o ensino da Matemática, uma vez sendo que 

essa metodologia tradicional e arcaica não corresponde mais as necessidades do aluno, 

matemáticos e educadores tomaram por iniciativa a criação de novas metodologias de ensino 

que sejam mais atrativas. 

Partindo desse pressuposto, vários recursos podem ser utilizados de forma a atrair o 

interesse do aluno, principalmente para as aulas de Matemática, em especial, as de geometria. 

Para isso, Fonseca (2001, p.117 – 118) defende a utilização de vídeos educativos, que na área 

da geometria proporciona: 

 

 “[...] provocar uma reflexão e uma discussão a respeito da presença da 

geometria nas diversas situações de nossa vida pessoal e/ou profissional e da 

necessidade de se estudá-la na escola para desenvolver competências que 

atendam às demandas forjadas em tais situações. A importância da Educação 

Matemática na formação dos cidadãos vem sendo geralmente reconhecida, e, 

em particular, a Educação Geométrica tem sido apontada como 

possibilitadora do desenvolvimento de habilidades e competências essenciais 

a essa formação. [...] Trata-se de olhar a geometria para além de sua 

dimensão como conteúdo escolar – vê-la como experiência dos homens 

desde a pré-história, processo e produto de suas necessidades materiais e de 

seu pensamento. Ao lado da aritmética, frequentemente privilegiada na 

prática das salas de aula da Educação Fundamental brasileira, a geometria é 

uma das raízes da Matemática como campo científico, e, ao mesmo tempo, 

um conhecimento básico do patrimônio cultural de todos os grupos 

humanos.” 

 

Os recursos audiovisuais promovem essa experiência de uma forma imersiva que 

como o autor menciona, provoca uma reflexão e facilita a compreensão desse conteúdo 

importante. 

Lorenzato (2009) refere-se a esses recursos visuais ou visual-tátil como fatores que 

facilitam o aprendizado principalmente em relação à matemática, uma matéria já subestimada 

pelos medos que provoca, e devido a isso, se mostram importantes pela praticidade. 

Segundo Moran (1995, p. 27- 35) 

  
O vídeo parte do concreto, do visível, do imediato, próximo, que toca todos 

os sentidos. Mexe com o corpo, com a pele nos toca e “tocamos” os outros 

estão ao nosso alcance através dos recortes visuais, do close, do som estéreo 

envolvente. Pelo vídeo sentimos experiências sensorialmente o outro, o 

mundo, nós mesmos. 
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Deve-se também destacar que a tecnologia como recurso na aprendizagem deve ser 

levada a sério nos dias atuais. Teruya (2006, p.75) reforça que se deve utilizar a computação 

com o intuito de estabelecer uma forma diferente de aprendizado. O aumento do uso da 

tecnologia não deve ser ignorado nas escolas. 

As artes além de conter todo um contexto que abrange tempos e eras, para Oliveira 

(2006, p.20) ela é transformadora. Ele destaca que aspectos geométricos e matemáticos 

sempre estão presentes em diversas obras de vários artistas, como nas pirâmides do Egito, 

estatuas mosaicos, no próprio coliseu, etc. 

Contribuindo com essas ideias têm-se a citação de Fainguelernt (2006, p.26) que diz 

que Escher utilizava a matemática como ferramenta que lhe ampliava a percepção e a 

exploração. 

 

2.3.1 Material didático 

 

Os materiais didáticos, conforme Lorenzato (2006) defende, representam qualquer 

ferramenta ou instrumento que facilite o processo do ensino-aprendizagem, desde livros, 

quadros, um jogo ou até mesmo uma área. O autor frisa também que esses materiais didáticos 

proporcionam diversas possibilidades práticas na arte de ensinar, e o educador deve ter em 

mente o que pretende realizar com o recurso escolhido. 

Ao analisar a importância do conteúdo geométrico, os desafios encontrados e recursos 

que funcionam como facilitadores, percebe-se que a geometria só cumpre seu papel quando se 

objetiva trazê-la como um instrumento aplicável à realidade vivida pelo aluno. Sendo assim, 

utilizado de uma forma agradável e interessante que se destina a compreender situações 

proporcionadas no cotidiano. O papel do professor se faz imprescindível. 

Para melhor compreensão da geometria, o recurso a ser utilizado nesse estudo e que 

visa apresentar a geometria como um conteúdo presente em diversos lugares, trata-se de um 

esporte muito amado em todo o mundo, o futebol. 

 

3 GEOMETRIA APLICADA 

 

Com a necessidade de compreensão do mundo e entender como aprimorar as 
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qualidades de vida surgiram os conceitos geométricos. Pode-se destacar que a utilização da 

Geometria surgiu das necessidades humanas de dividir e demarcar terrenos, ou mesmo por 

estéticas relacionadas a configurações e ordem, constituindo assim, segundo Boyer (1996, 

p.5), como uma das aquisições de conhecimento mais antigas a que se tem registro.  

 Eves (1997) reforça que foram das necessidades da sociedade de distribuição de 

terrenos que se originaram formas, fórmulas, e alguns cálculos, surgindo os preceitos de 

figuras geométricas.  

 Geometria tem como significado “medição da terra” e entende-se assim que para um 

avanço da compreensão dos atributos visuais dentro do aspecto geométrico, é necessário um 

reconhecimento dos aspectos físicos do mundo e os apresentar de forma tridimensional. 

 

3.1 Noções de Geometria  

 Para adentrar-se nos conceitos práticos da geometria dentro das delimitações de um 

estádio de futebol, e utilizar-se para o aprimoramento da aplicabilidade deste conteúdo 

matemático, relataremos as ideias e conceitos da Geometria a qual será aplicada. 

Os conceitos já existentes e denominados primitivos delimitados pela Geometria são 

denominados como: ponto, reta e plano. São os elementos básicos necessários para análises, e 

servirão para delimitar o que será apresentado nos campos de futebol. 

Dolce (2005) destaca que os matemáticos aceitam esses conceitos primitivos devido 

ao fato de haver uma definição própria, e por serem elementos necessários. 

 

3.1.1 Ponto, reta e  plano 

 

Qualquer ponto deve ser considerado o princípio. Toda forma geometrica para se 

estabelecer deriva sempre de um ponto determinado. Ainda que não possuindo dimensões, ele 

delimita uma demarcação no espaço, proporcionando formar dali as figuras. (BOAS, 2008). 

A figura a seguir representa vários pontos em um plano, embora o ponto não deva 

ocupar área o tratamos de forma discreta de acordo com o ponto de vista. Por exemplo, um 

ponto pode representar toda uma cidade ao olharmos um mapa do estado, ou simplesmente 

uma casa ao mapearmos um bairro. 

 

Figura 4 Pontos em um plano 
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Fonte: ROBERTO (2011) 

 

Retas são as representações de uma infinidade de pontos unidos que sequencialmente 

formam um segmento sem curvas. Uma reta só é formada por pontos que estiverem alinhados. 

As retas possuem tamanho infinito, porém pode se estabelecer uma reta com um princípio 

demarcado por um ponto, mas que não tem fim. Essas são as chamadas semirretas. E uma reta 

com um ponto inicial e final atribui-se o nome de segmento de reta (SILVA, 2014). 

 

Figura 5 Reta, semirreta e segmento de reta 

 

Fonte: SILVA (2014) 

 

O plano, assim como a reta, é formado por um sequencial de pontos, mas 

diferentemente ele possui um aglomerado de retas lado a lado. Pode-se exemplificar que um 

tampo de uma mesa e o chão de uma quadra seria considerado um plano, qualquer que seja a 

superfície desde que seja reta. Ele sempre se prolonga podendo atingir qualquer tamanho. 

Para representar um plano é necessário que haja pelo menos três pontos não necessariamente 

alinhados. (SILVA, 2014) 

 

Figura 6 Tipos de plano 
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Fonte: ROBERTO (2011) 

 

Mencionar o espaço também se faz necessário para a compreensão dos conceitos 

geométricos. O espaço seria uma composição de diversos planos em dimensões divergentes 

(ROBERTO, 2011). 

 É no espaço que se constrói e projeta as figuras geométricas, representando todo o 

ambiente que se propaga em todas as dimensões. Possuem profundidade, comprimento e 

largura como o cubo representado na figura (SILVA, 2014). 

 

Figura 7 Cubo sobre o plano 

 

Fonte: SILVA (2014) 

 

3.1.2 Perpendicularidades 

  

  Em um ambiente representativo entre os planos e as retas, a perpendicularidade se 

destaca por possuir características que a faz se diferenciar das diversas posições (MIRANDA, 

2017). 

 Deste modo, Dolce (2005) relata que duas retas r e s são perpendiculares se, e somente 

se, são concorrentes e formam ângulos “retos”. 
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Figura 8 Retas perpendiculares 

 

Fonte: BOAS (2008) 

 

As retas r e s na figura 5 são perpendiculares e tem por notação s  r . 

 

3.1.3  Reta e Plano perpendiculares 

 

Em um determinado ponto, uma reta concorrente a um plano é perpendicular ao 

mesmo quando se faz perpendicular a todas retas que constituem o plano que passam pelo 

ponto determinado. 

 

Figura 9 Reta e plano perpendicular 

 

Fonte: SILVA (2017) 

 

Indica-se que a reta r é perpendicular ao plano α por r  α ou por α  r. Se uma reta a 

é perpendicular a duas retas b e c, concorrentes em um plano α, então ela é perpendicular ao 

plano α. 

Dois planos serão considerados perpendiculares quando existir uma reta de um deles 

perpendicular ao outro plano. 



 
 

 

510 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

Figura 10 Planos perpendiculares 

 

Fonte: MIRANDA (s.d.) 

 

3.1.4 Paralelismo 

 

Entende-se como paralelismo o estudo sobre posições relativas entre retas e planos, 

mantendo a atenção nas propriedades que resultam dessas determinadas posições e de suas 

interações. 

 

3.1.4.1 Retas Paralelas 

 

São determinadas paralelas duas retas ou mais estabelecidas em um determinado plano 

e que não possuem pontos em comum. (Silva, 2014). Podem ser representadas como na figura 

abaixo: 

 

Figura 11 Retas paralelas 

 

Fonte: SILVA (2014) 

 

Uma reta e um plano também podem formar um paralelismo quando não possuem 

pontos em comum, assim também com dois planos que não se encontram em nenhum ponto. 
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Figura 12 Reta paralela ao plano 

 

Fonte: SILVA (2014) 

 

3.1.5 Polígonos 

 

Observe nas seguintes figuras que o contorno é composto por uma linha, formada por 

segmentos de retas, que não se cruza e a sua construção é iniciada em um ponto e será 

encerrada neste mesmo ponto. Este tipo de linha é definido como linha simples e fechado. 

 

Figura 13 Contorno dos polígonos 

 

Fonte: SILVA (2017) 

 

 Para Giovanni Junior e Castrucci (2009), o polígono é definido por estas linhas 

simples e fechado no plano composta por segmento de reta e sua região interna. 

Alguns polígonos possuem nomenclaturas de acordo com seu número de lados, veja: 

 

Tabela 1 Tipos de polígonos 

 
Número de lados Nome do Polígono Ilustração 
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3 Triângulo 

 

4 Quadrilátero 

 

5 Pentágono 

 

6 Hexágono 

 

7 Heptágono 
 

8 Octógono 

 

9 Eneágono 

 

10 Decágono 

 

12 Dodecágono 

 

20 Icoságono 

 

 

Dentre estes polígonos citados acima, destacou-se nesta obra os triângulos e os 

quadriláteros. 

 

3.1.5.1 Triângulos 

 

Triângulo é um polígono que possui três segmentos de retas que se encontram, 

formando três vértices, três ângulos e três lados (SILVA, 2014). Em relação à medida dos 

lados, destacam-se três tipos de triângulos, sendo eles: equilátero, cujos três lados são iguais; 

isósceles, que possui apenas dois lados com medidas iguais, e por fim, o triângulo escaleno, 

cujos três lados são de medidas diferentes. 

 

Figura 14 Medida dos lados do triângulo 
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Fonte: SILVA (2014) 

 

Quanto aos ângulos, os triângulos são classificados em três tipos: acutângulos – 

quando todos os ângulos são agudos (<90°), retângulos – quando há um ângulo reto (= 90°) e 

obtusângulos – quando há um ângulo obtuso (>90º). 

 

Figura 15 Medidas de ângulos dos triângulos 

 

Fonte: SILVA (2014) 

 

3.1.5.2  Quadriláteros 

 

Podem-se definir quadriláteros como polígonos de 4 lados. Dentre estes, alguns tem 

suas próprias formas e medidas: O retângulo possui lados opostos paralelos e tem seus 

ângulos internos retos. Ele possui as diagonais com mesmas medidas e se cruzam ao meio.  

 

Figura 16 Retângulo 

 

Fonte: SILVA (2014)  

 

 Os trapézios contêm somente um par de seus lados paralelos, denominados bases. Os 

demais lados não são paralelos e se forem congruentes são denominados isósceles e assim 

tanto os ângulos da base como as diagonais possuem as mesmas medidas. 
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Figura 17 Trapézio 

 

Fonte: SILVA (2014) 

  

3.1.6 Circunferência  

 

Define-se circunferência como figura geométrica em um plano composta por infinitos 

pontos igualmente distantes de um ponto fixo. 

Imaginando um ponto P, todos os pontos distintos e equidistantes a ele representarão a 

formação da circunferência (MIRANDA, 2017). 

 

Figura 18 Pontos da circunferência 

 

Fonte: MIRANDA (s.d.) 

 

O ponto P representa o centro da circunferência, e os demais pontos estão na mesma 

distância do ponto central P. Essa distância se denomina por raio da circunferência e pode ser 

representado pela letra r. 
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Figura 19 Representação do raio 

 

Fonte: SILVA (2017) 

 

Como segmento, Silva (2017) refere-se à corda como um segmento de reta que faz a 

ligação de dois pontos quaisquer na circunferência. O Segmento que une dois pontos e que 

passa no ponto central do circulo possuirá o nome de diâmetro. Pode se dizer que diâmetro é a 

corda de maior comprimento que passa na circunferência. 

 

Figura 20 Corda e diâmetro 

 

Fonte: SILVA (2017) 

 

Sendo o raio r e diâmetro d será dado por: d = 2r. 

Todas as formas geométricas que são utilizadas nas delimitações dos esportes que 

serão destacados foram mencionadas acima, sendo que existem várias formas geométricas que 

podem ser utilizadas e aplicadas em inúmeros objetos e locais. 

 

4 ENSINANDO GEOMETRIA UTILIZANDO AS DELIMITAÇÕES DE UM CAMPO 

DE FUTEBOL 

  

Estabelecido os conceitos básicos da geometria plana de reta e plano podemos 
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identifica-los em um campo de futebol e assim demonstrar de forma clara aos alunos. 

 

Figura 21 O campo e suas medidas oficiais 

 

 

Fonte: (SILVA, 2015) 

 

Dando destaque a imagem acima, Silva (2015) articula que ao analisá-la, consegue-se 

observar 25 pontos denominados de A a Z, sendo que apenas os pontos X e W não estão em 

um segmento de reta. 

A presente tabela faz a discrição das medidas oficiais dos campos determinados pela 

FIFA para partidas em campeonatos de futebol.  

Utilizando como base as delimitações máximas de medida estabelecidas, podem-se 

realizar alguns cálculos geométricos com o intuito de estimular o aprendizado do aluno. 

 

Tabela 2 Medidas oficiais do futebol 

 

Dimensões Medidas 

Medidas linha lateral Mínimo de 100m, máximo de 110m. 

Medidas linha de meta Mínimo 64m, máximo de 75m. 

Medidas Trave 
2 postes verticais 2,44m por 1 poste 

horizontal 7,32m. 

Medidas da grande área 
Retângulo 2 linhas iguais com 16,5m por 

outras de 40,3m. 

Medidas escanteio 
Bandeirinha 1,5m altura, e ¼ de circulo de 

1m de raio. 

Distância marca do pênalti ate a linha do 

gol 
11m. 
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Medidas pequena área 
Retângulo 2 linhas iguais 5,5m unida por 

outra linha perpendicular. 

Raio da circunferência no meio de campo 9,15m. 
 

Fonte: DUTRA (2012) 

 

Para começar, vamos calcular o perímetro do campo inteiro e as áreas das delimitações 

do campo, desde a pequena área até as dimensões totais. Passaremos as probabilidades 

angulares que o percurso da bola pode fazer até o gol numa cobrança de pênalti, e 

analisaremos as circunferências do campo e da bola. 

 

4.1 PERÍMETRO E ÁREAS 

 

Segundo Boas (2008) pode-se começar incentivando o aluno a analisar as medidas da 

grande área, citando que essa área total representa o espaço que o goleiro tem que o permite 

tocar a bola com as mãos. Sabendo que possui 16,5m de comprimento e 40,3 m de largura 

segue:  

A = b x h, para, b é relativo ao comprimento e h à largura 

A = 16,5 m x 40,3m 

A = 664,95 m² 

O mesmo pode ser feito com as medidas da pequena área.  

Da mesma forma, uma observação das medidas completas do campo com 110 m de 

comprimento e 75 m de largura, encontraremos o perímetro e a área total. O perímetro (P) é 

relativo ao dobro da soma de comprimento (b) + largura (h). Por exemplo: 

P = 110 m + 110 m + 75 m + 75 m = 2 x (110 m + 75 m)   

P = 2 x (185 m) 

P = 370 m 

O perímetro do campo é de 370m. 

A área total (AT) do campo é a multiplicação do comprimento (b) pela largura (h), por 

exemplo: 

Medidas do campo = 110 m x 75 m  

AT = 110 m x 75 m 

AT = 8.250 m² 

O campo de futebol possui 8.250 m² de área. 

Obtendo o valor da área total do campo, um ponto interessante a ser calculado, seria 
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essa área dividida em igualdade pra cada um dos 22 jogadores dentro do campo. 

A área total do campo medindo 8.250m² dividida entre 22 jogadores, resultará: 

AT = 8.250 m² / 22 (área total de 8.250 m² dividida por 22 jogadores) 

AT = 375 m² 

Cada jogador pode ocupar uma área de 375 m². 

 

4.2  MEDIDA DE LADOS E ÂNGULOS 

 

Sabendo que, a distância da marca do pênalti ao ponto médio da linha do gol é de 11 

metros e com as medidas já estabelecidas das traves do gol (7,32 x 2,44), Neto (2010), destaca 

que uma cobrança de pênalti é realizada por um tiro direto, e assim, com base na distância e 

velocidade atingida, pode-se ser destacada como linha reta. 

Figura 22 Linhas retas na cobrança de pênalti 

 

Fonte: NETO (2010) 

 

Como uma cobrança pode variar de altitude, cobranças diferenciadas formam vários 

triângulos retângulos, sendo a trave e a linha vermelha os catetos, e as pontilhadas a 

hipotenusa, formando assim diversos ângulos possíveis. 

Neto (2010) ao chamar a incógnita do ângulo de G, frisa que, para descobrir o valor 

aproximado do ângulo G que passe rente à borda inferior do travessão no ponto médio do 

mesmo, deve-se usar a tangente para calcular. 

 

Figura 23 Cálculo do ângulo usando a tangente 

 

Fonte: NETO (2010) 
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Como a altura que chamamos de y é dada como 2,44 metros, foi calculado o valor 

original desta tangente e, em seguida, o valor que se aproxima de G. 

 

Figura 24 Valor aproximado do ângulo 

Fonte: NETO (2010) 

 

Pode-se concluir que o ângulo varia entre 0° em um chute rasteiro podendo chegar ao 

valor próximo de 13° no ângulo de vista lateral e vertical. 

Os cálculos de ângulos e medidas podem ser realizados com a vista observada de 

cima, elaborando inúmeros problemas de medidas e ângulos, até mesmo sobre a diagonal do 

campo de futebol. 

 

4.3 CÍRCULO CENTRAL 

 

Considerando o circulo central do campo de futebol, deve ser calculada sua área 

considerando que A = π.r², sendo pi medindo aproximadamente 3,14,  para calcular, deve-se 

multiplicar o valor de pi pelo quadrado da medida do raio, que é 9,15, conforme exemplo 

abaixo: 

AC =  π.r²   

AC =  3,14 x (9,15 m)²   

AC  = 3,14 x 83,72 m² 

AC  = 262,88 m² 
A área do círculo central é 262,88 m². 

 

Sendo a bola fundamental para realização de uma partida de futebol, e fazendo uma 

análise reflexiva sobre sua confecção, nota-se que ela possui diversas figuras geométricas. 

Para destacar como são produzidas, Morelli apud Corrêa (2001, p.35) relata:  

Antes, a vaquinha é que ia para o sacrifício. O couro de cada animal rendia seis 

bolas. Hoje as fábricas usam tiras de poliuretano, um tipo de plástico derivado do 

petróleo. O poliuretano é mais elástico do que o couro, tem espessura constante e 

não encharca tanto. Uma prensa especial corta o plástico em gomos de seis e cinco 
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lados. Pegue uma bola e conte. São sempre trinta e dois pedaços (vinte hexágonos e 

doze pentágonos). 

 

Sendo assim, atribui-se a estas faces o nome de icosaedro truncado, reconhecido como 

sólido de Arquimedes. 

Ao analisar dados do Instituto de Pesos e Medidas (MONTINI, 2017), observou-se 

que o comprimento da circunferência determinada pelos padrões oficiais da FIFA para a bola 

da Copa de 2014, deve respeitar o padrão entre 68,5cm e 69,5cm, e estarem entre 68 e 70 

centímetros. Quanto ao peso, entre 410 e 450 gramas. 

Para calcular o raio, deve-se utilizar a medida exigida pelo padrão FIFA. Utiliza-se 

assim, a medida maior (69,5), aplicando na fórmula da circunferência. 

C = 2πr 

69,5cm = 2 x 3,14r. 

69,5cm = 6,28r. 

r = 69,5 ÷ 6,28 

r = 11,066cm. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos aspectos mencionados no presente artigo, nota-se que a importância da 

Geometria tem um fundamental aspecto social, que é pouco valorizado, reconhecido e 

transmitido dentro das salas de aula. 

A geometria tem um papel de suma importância e está em todos os lugares. O 

desconhecimento dos professores em relação ao tema e também o fato de ser uma matéria não 

muito valorizada, tanto por ser pouco mencionado em livros didáticos, quanto por outros 

motivos, faz com que os alunos tenham cada vez mais desinteresse na disciplina, taxando-a de 

chata, difícil, desagradável, e etc., o que dificulta o aprendizado do aluno. 

Há várias formas de transmissão de conteúdo da geometria, tanto por vídeo aulas, 

quanto por meio de arte ou outros meios de pesquisa, e coisas do cotidiano, que podem ser 

utilizadas como alternativas criativas para atrair a atenção dos estudantes.  

O futebol, por ser um esporte amado pela maioria das pessoas, pôde neste trabalho ser usado como 

ferramenta eficaz, com intuito de apresentar de forma diversificada vários campos das definições 

geométricas. Aprender Geometria pode ser estimulante e atrativo quando se utiliza de meios 

alternativos para ensinar a mesma, que não seja somente dentro da sala de aula.  
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A CONTRIBUIÇÃO DOS CONTOS E DAS FÁBULAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 
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Maria de Lourdes de Aguiar Ferreira2  

 

 

Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo geral apresentar a contribuição da tipologia textual 

narração com viés na literatura, especificamente a literatura infantil, para a formação 

indenitária e desenvolvimento cognitivo e psicológico da criança tornando-as futuros leitores 

letrados. Foi desenvolvido com abordagem qualitativa, pois buscou-se a contribuição de 

teóricos, Tais como COELHO, LIMA E ROSA, FRIEDMAN e BETTELHEIM para, por 

meio de pesquisa bibliográfica, compreender os gêneros textuais fábulas e contos para o 

ensino aprendizagem de alunos do Ensino Fundamental I. Conclui-se com a pesquisa que o 

trabalho com contos e fábulas são de grande relevância, pois apresentam grandes significados 

para a criança e sua formação enquanto leitores e seres em construção, visto que contribuem 

para o desenvolvimento identitário da criança.   

 

Palavras chave: Literatura Infantil. Fábulas. Contos. Ensino Fundamental I.  

 

 

Abstract: This research has as general objective to present the contribution of the textual 

typology narration with bias in the literature, specifically the children's literature, for the 

indenitary formation and the cognitive and psychological development of the child making 

them future literate readers. It was developed with a qualitative approach, as it was sought the 

contribution of theoreticians such as COELHO, LIMA E ROSA, FRIEDMAN and 

BETTELHEIM to, through bibliographical research, understand the textual genres fables and 

short stories for the teaching of elementary school students I. It is concluded with the research 

that the work with stories and fables are of great relevance, since they present great meanings 

for the child and its formation as readers and beings in construction, since they contribute to 

the identity development of the child. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O contexto da prosa narrativa apresenta vários gêneros dentre eles os contos e as 

fábulas. Estes gêneros trazem uma leitura prazerosa e instigante, vão do inverossímil, da 

ficção, à quase realidade e é durante a infância que a criança tem o primeiro contato com esse 

estilo de texto através dos pais e dos avós que a narram oralmente com o objetivo de educar 

moral e eticamente.  

Posteriormente, no contexto escolar, são diversas as metodologias usando as narrativas 

para se ensinar a ler e a escrever. Após o aprendizado dos signos linguísticos, parte-se para 

compreensão e a interpretação de alguns dos estilos de escrita, ou seja, através de pequenos 

textos literários orais e escritos, cujas peculiaridades fazem parte da literatura infantil.  

A literatura infantil, em especial, mexe com o emocional e o imaginário da criança, 

tornando-se uma grande “arma” para conquistar o gosto pela leitura e oportuniza o 

letramento. Leitura e letramento que deverão acompanhar a criança da infância à fase adulta. 

Neste sentido Coelho (2000, p.29) afirma que “para além do prazer/emoção estéticos, a 

literatura contemporânea visa alertar ou transformar a consciência crítica de seu 

leitor/receptor.” Se apresentados de forma eficaz e significativa, os textos literários 

contribuem para uma perspectiva de vida cada vez mais crítica e reflexiva sobre sua própria 

realidade.  

Alguns questionamentos fizeram-se necessário responder para compreender melhor a 

contribuição das narrativas trazidas pela literatura infantil: Qual a contribuição da literatura 

infantil para a formação de futuros leitores letrados?  Quais os gêneros literários mais 

significativos para a infância?  

Apresentamos uma abordagem qualitativa, que é definida por Reis (2009, p.10) como: 

“a pesquisa qualitativa defende a ideia de que, na produção de conhecimentos sobre os 

fenômenos humanos e sociais, interessa muito mais compreender e interpretar seus conteúdos 

que descrevê-los.” Para estudarmos a sociedade e o que se passa é necessário não somente 

contar como aconteceram os fenômenos, mas é preciso ir a fundo para compreendê-los, e a 

pesquisa em educação demonstra qualitativamente o que se passa no âmbito educacional.  

A modalidade de pesquisa adotada foi à bibliográfica, sendo definida por Reis (2009, 

p.25) como: “o campo onde será feita a coleta de dados é a própria bibliografia sobre o tema 

ou o objeto que se pretende investigar”. Este tipo de pesquisa propôs a investigação dos 
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fenômenos segundo o que os teóricos dizem sobre os gêneros literários e suas contribuições 

para o desenvolvimento da criança. 

 

2. A literatura infantil e gêneros literários  

 

A literatura infantil é fruto da oralidade e da contação de contos populares, cujas 

modificações ocorreram ao longo do tempo para atender as necessidades de cada período e, 

tem sua reconstrução e adaptação feita adequando-se a cada realidade. Nela é possível 

perceber a existência diversos gêneros textuais que a caracterizam. Ferreira (2015) define o 

termo gêneros como construções criadas pelo homem socialmente e historicamente, em que 

não são imutáveis, mas que possibilitam a ação criadora do ser humano, adaptando-se às 

necessidades e transformações a serviço das atividades sociais e culturais.  

 Diante dos variados gêneros nela contidos, fez-se necessário categorizar tais textos, 

mas primeiramente é importante compreender sua primeira conceituação. Os gêneros 

literários foram definidos como formas simples como aponta Coelho (2000, p.165): 

 

São formas simples porque resultaram de ‘criação espontânea’, não 

elaborada [...] pela simplicidade e autenticidade de vivências que 

singularizam essas narrativas, quase todas elas acabaram assimiladas 

pela literatura infantil, via tradição popular. 

 

 Essas formas nasceram das contações de histórias, transmitidas de geração a geração 

sem a preocupação com a norma culta da língua ou com a veracidade das ações narradas. 

Quem as contava tinha como único objetivo moralizar, educar por meio do imaginário, do 

simbólico. 

 Os contos e as fábulas eram e são contados para a criança com o intuito de acalmá-las, 

de fazê-las dormir, e a partir do momento que a criança se insere na escola, eles passam a 

fazer parte de seu cotidiano e os objetivos iniciais não eram/são diferentes dos traçados pelas 

famílias, visto que muitos professores não percebiam e ainda não percebem a dimensão do ato 

de contá-los como fator contribuinte para o desenvolvimento da formação leitora e identitária 

da criança.  

 

2.1. As fábulas  
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 As fábulas apresentam grande representatividade na vida infantil, são definidas por 

Coelho (2000) como uma narrativa que contém natureza simbólica, apresentam situações 

vivenciadas por animais que representam o comportamento humano e tem por finalidade 

pregar a moral.  

COELHO (2003, p. 41) aponta que “paralelamente aos contos maravilhosos, na Idade 

Média começam a circular as fábulas gregas de Esopo e as latinas de Fedro”. Criada por 

Esopo e Fedro entre os séculos I e IV a.C. eram narradas oralmente e transmitidas de geração 

em geração. No século XVII, século transitório entre o Renascimento e do Iluminismo, cujos 

dilemas estavam entre o conservar o Teocentrismo ou dar lugar ao Antropocentrismo, La 

Fontaine tanto reescreve as fábulas de Esopo e Fedro como cria as suas próprias com caráter 

mais crítico, condizente com os conflitos vividos pela sociedade iluminista europeia e 

francesa.    

Esse gênero literário tem por principal finalidade trazer aprendizagens em relação à 

vida cotidiana, principalmente sobre comportamentos éticos necessários à vida em sociedade.  

 
A fábula é uma narração que se divide em duas partes: a narração 

propriamente dita, que é um texto figurativo, em que os personagens são 

animais, homens, etc.; e a moral, que é um texto temático, que reitera o 

significado da narração, indicando a leitura que dela se deve fazer. A fábula 

é sempre uma história de homens, mesmo quando os personagens são 

animais, (PLATÃO, FIORIN, 2000, p.398)  

 

 No Brasil, foi Monteiro Lobato em forma de prosa para denunciar as injustiças 

daquele período (Ferreira, 2015). Lobato demonstra mais uma vez o quão sua obra é 

importante para a formação infantil, desde suas primeiras adaptações, trouxe textos que 

possuem grande contribuição para os futuros leitores, pois sempre trata em suas obras de 

aspectos reais que envolviam a sociedade da época e que por consequência interferiam 

intrínseca e implicitamente na vida da criança. 

 Coelho (2000) coloca que “[...] a fábula passou a ser definida como uma história de 

animais que ‘prefiguram’ os homens, e que tem como finalidade divertir o leitor e ensinar-lhe 

uma moralidade”. Este gênero, portanto, apresenta duas intenções a de ensinar algo positivo 

às crianças e trazer prazer e diversão no ato da leitura, por isto é um dos mais trabalhados e 

apresenta grande significado na vida da criança.  

 De acordo com Lima e Rosa (2012, p.155): 

 

A fábula tradicional apresenta um relato direcionado a uma lição de conduta. 
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Mesmo que as personagens sejam animais, como ocorrem muitas vezes, elas 

representam emoções e sentimentos humanos, servindo para divertir e 

educar. Além de contar uma história, apresenta um ensinamento, procurando 

alertar os homens a pensar antes de agir, a fazer amigos, a evitar inimigos, a 

defender-se, tentando reconhecer a esperteza dos outros que julgam ser mais 

sabidos e fortes. 

  

 Em seu enredo, a fábula apresenta, por meio das ações dos personagens, o que  

acontece sobre aqueles que querem se sobressair de qualquer forma, que ultrapassam, muitas 

vezes, princípios éticos e morais e demonstram para a criança o que de fato acontece com 

aqueles que agem de forma desonesta, propiciando as crianças novas aprendizagens, novos 

modos de viver, de lidar com o outro, com suas emoções e com sentimentos permeados de 

impulsividade. 

 Segundo Lima e Rosa (2012) a fábula apresenta uma forma de, através da ideia 

abstrata, mostrar certos ensinamentos de maneira agradável. Segundo Coelho (2000, p. 64): 

 

Produto da imaginação criadora do homem, o fenômeno literário se 

caracteriza por uma duplicidade intrínseca: é simultaneamente abstrato e 

concreto. Abstrato, porque é gerado por ideias, sentimentos, emoções, 

experiências de várias naturezas. Concreto, porque tais experiências só têm 

realidades efetiva quando nomeadas, isto é, transformadas em linguagem ou 

em palavras. 
 

A fábula, portanto, caracteriza bem a essencialidade da literatura infantil, pois 

apresenta o abstrato e concreto em seus textos, pois traz ideias abstratas ao colocar o animal 

na condição humana para que o leitor- criança utilize-se de seu imaginário para compreender 

a mensagem final que este gênero pretende transmitir, que neste caso é o de divertir e ensinar. 

Torna-se concreto quando através das histórias utiliza das palavras para demonstrar a sua 

essência, e traz ensinamentos que valem para a vida prática. 

A fábula representa seu caráter pedagógico e se divide em duas partes: primeiro a 

história, com seus personagens fictícios, que geralmente são animais e a segunda parte se 

identifica como a moral da história, que se passa ao final da narrativa e acentua o significado 

e direciona a interpretação (LIMA e ROSA, 2012). E da qual herdamos a tradição de 

cotidianamente colocamos um “moral da história” em diversos fatos narrados.  

O fato da expressão “moral da história” ainda existir na contemporaneidade demonstra 

o quão fecunda é esta narrativa para a criança que é um ser em formação. Se esta perdura até 

nos dias de hoje quer dizer que houve grandes representações deste gênero na vida das 
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crianças, e o trabalho destas na escola ainda demonstra sua eficácia.  E este é um dos papéis 

que a literatura infantil deseja cumprir.  

“É justamente da tradição da fábula que vem este hábito de querer buscar uma 

explicação ou uma causa para as coisas que acontecem na vida, ou tentar tirar delas algum 

ensinamento útil, alguma lição prática” (LIMA e ROSA, 2012.). Isso comprova a importância 

do trabalho das fábulas e mesmo da sua contação pela família, pois possibilita que tiremos 

algum proveito de tais narrativas, levantando questionamentos de situações ocorridas no dia a 

dia, e porque não dizer de ensinamentos que podem ser levados da infância à vida adulta.  

 De acordo com Coelho (2000, p. 150) “Por uma visão panorâmica das obras criativas, 

ou melhor, dos que apresentam valor literário original, vemos que elas podem ser distribuídas 

em duas grandes áreas: a do questionamento e a da representação.” A fábula se identifica com 

este valor literário original citado, pois é capaz de levar a criança a se questionar e questionar 

os padrões vividos, além desse gênero trazer representações claras para o cotidiano infantil. 

 No trabalho com a fábula é importante destacar que o ponto de partida deve ser a 

reflexão acerca dos padrões comportamentais e as relações de poder, e ter prudência no 

trabalho deste texto, podendo colocar para o ouvinte ou leitor, um contraponto com outros 

textos contemporâneos ou ainda a produção feita para a alteração do comportamento dos 

personagens (Ferreira, 2015). Este gênero literário possibilita a criança criticar, e a coloca 

dentro do próprio texto para que o reconstrua e questione a si mesmo e os comportamentos 

refletidos na sociedade. 

 

2.2. Contos  

  

 Os contos estão presentes na vida da criança desde os primórdios da civilização, 

porque nasceram da oralidade e foram readaptados ao longo dos anos a fim de atender a 

óptica infantil e servir em favor de sua formação. Passando de contos orais para a origem 

escrita e adaptados por vários autores, os contos, são grande instrumento para o hábito da 

leitura, que resulta em algo intrínseco a vida da criança, pois a leva ao mundo imaginário e a 

auxilia na resolução de conflitos. Os contos, embora se intercruzem em seu contexto, possuem 

algumas diferenças e características entre maravilhoso, fantástico e misterioso. 

 O conto maravilhoso segundo Coelho (2000) se deu desde o início dos tempos, 

configurando-se em fonte misteriosa, quando surgiram seres sobrenaturais que sofriam 
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metamorfoses contínuas, sempre em confronto com o bem e o mal, em que profecias se 

cumpriam e os fenômenos desafiam as leis lógicas.  

 Enquanto Coelho não diferencia os subgêneros, (AGUIAR E OLIVEIRA, 2015) os 

caracterizam diferentemente. Ambos dizem que enquanto no conto maravilhoso a fada surge, 

assim como o príncipe para salvar a princesa da maldade da bruxa, na narrativa misteriosa os 

personagens recebem a proteção de fenômenos sobrenaturais e de milagres. Estas duas 

características que compõe o conto apresentam para a criança uma solução mágica, que só é 

possível para quem recorre à imaginação, tornando-se de grande importância para a criança já 

que essa fantasia é própria de seu mundo, no primeiro há a encarnação da fada e no segundo 

milagres e fatos fora da realidade que solucionam os conflitos dos personagens. 

 O fantástico é definido por (SILVA E LOURENÇO, 2010) como algo que só existe na 

oscilação, ele se fundamenta no inexplicável, se houver explicação para os fatos que 

acontecem, este deixa de ser fantástico. Esta característica do conto apresenta ao leitor inserir-

se no mundo da fantasia, se esse busca caminhos para compreendê-lo, não se apresenta mais 

como narrativa fantástica. (AGUIAR E OLIVEIRA 2015, 134) apontam que “o conto 

fantástico envolve tanto o leitor que este acredita ser o irreal real, seres que aparecem e 

desaparecem como realmente algo comum, são processos sobrenaturais vistos naturalmente 

como fosse comum em seu dia a dia, porém inexplicável. É a magia que faz com que a 

criança consiga elaborar as dificuldades de seu cotidiano.  

 Anteriormente, os contos de fadas já serviam a favor da realização humana como 

discorre Coelho (2000, p. 173): 

 

O conto de fadas é de natureza espiritual/ ética/ existencial. Originou-se 

entre os celtas, com heróis e heroínas, cujas aventuras estavam ligadas ao 

sobrenatural, ao mistério do além-vida e visavam a realização interior do ser 

humano. Daí a presença da fada, cujo nome vem do termo latino ‘fatum’, 

que significa destino. 

  

 Os contos de fadas são importantes para o ser humano, pois auxiliam a compreender 

os valores éticos e morais, além de contribuir para a resolução de problemas internos que 

interferem na socialização e entendimento do mundo. Ainda de acordo com Coelho (2000), as 

fadas representam a realização de sonhos, fantasias e aspirações, e servem como mediadores 

para a realização destes e auxiliam em situações-limite, os opositores são representados pelas 

bruxas, feiticeiros.  

 Nota-se com isso a importância que este gênero tem na vida do ser humano em 
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formação, pois se torna algo capaz de superar a limitação humana e terrena e propor novas 

soluções para os problemas. 

 Assim, as fábulas e os contos representam grande importância na vida da criança, pois 

a acompanha durante a infância trazendo grande significado para esta.  Para compreender o 

que se constitui e forma o significado, se faz importante apontar o que Friedman (2004, p.82) 

fala sobre o significado, em que para compreender este conceito primeiramente é preciso 

compreender quatro níveis apontados por alguns psicanalistas: 

 

Os SIGNOS que expressam o significado voluntariamente produzido pela 

reflexão do ser humano; - os SONHOS, LAPSOS, ATOS FALHOS, 

GESTOS, MÍMICAS que expressam o significado produzido pelo 

inconsciente pessoal. É onde começa o universo dos SÍMBOLOS: cada vez 

que um signo vira mais do que queremos que ele diga, torna-se um símbolo. 

- os ARQUÉTIPOS – o significado produzido pelo inconsciente coletivo. - o 

SAGRADO – o sentido transcendental, a dimensão ainda desconhecida, 

além da natureza humana. 

  

 Com esta conceituação é possível compreender que o significado é formado por vários 

condicionantes, e se encontra no refletir do ser humano representado pelos signos.  

 Os sonhos, lapsos, atos falhos, gestos e mímicas se fundamentam no significado 

produzido pelo nosso inconsciente, os símbolos se tornam aquilo que passa da nossa 

consciência para algo concreto e ainda o sagrado que vai além do que a nossa natureza 

humana pode compreender.  

 Toda esta conceituação e reflexão sobre os condicionantes do significado se 

identificam com a natureza do gênero literário e demonstram que este engloba todos os 

condicionantes ao significado, pois tem intenção de estimular a reflexão, a representatividade 

do pensamento pessoal e coletivo, e atinge o imaginário.  

 Friedman (2004, p. 27) afirmou que: “Compreendo o símbolo como uma das 

possibilidades de significação oculta de uma expressão, da representação de uma ideia, de um 

conceito, de um ser, de uma emoção ou de um objeto.” A criança ao ler a literatura torna-se 

capaz de criar seus próprios símbolos, suas representações, leva a compreensão do mundo ao 

seu redor e suas aspirações internas desenvolvidas pelo imaginário.  

 O símbolo apresenta um significado que não está aparente, mas que só é percebido 

através de representações reais, transcende o que é percebido em nosso inconsciente sendo 

representadas em objetos, emoções, imagens. As imagens, por sua vez, são consideradas 

simbólicas, conforme discorre Friedman (2004, p. 83):  
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A imagem simbólica representa a imagem mais fecunda. A partir do 

momento em que a imagem não se satisfaz mais totalmente com ela mesma, 

quando há um convite a estabelecer uma dimensão de significação ausente, 

transcendente, é quando a imagem pode se apresentar como simbólica. 

 

 As imagens simbólicas representam algo que permanecerá na vida da criança, algo que 

criou raízes, em que a criança obterá através de seu imaginário novos significados, 

principalmente aqueles que faltam a seu inconsciente. 

 A literatura infantil é vista pela criança como um símbolo que tem significado para 

ela, pois forma uma imagem e cria emoções que a possibilita à criação de símbolos que como 

aponta Friedman apud Piaget (2004), o símbolo representa o consciente e o inconsciente da 

criança e seus significados podem ser compreendidos imediatamente ou ainda ter significados 

mais profundos que fogem ao consciente infantil. Isto reafirma a ideia de que os gêneros 

literários principalmente as fábulas e os contos que se fazem presentes nos primeiros anos da 

infância, tendem a trazer efeitos imediatos, como também podem trazer benefícios futuros que 

passam da compreensão infantil e só serão percebidos ao longo do tempo, contribuindo para 

sua formação. 

 Ainda de acordo com Friedman (2004) o símbolo tem caráter operativo em que o 

significado produzido pela criança quando se apresenta em um determinado estado de espírito 

é capaz de produzir um novo estado. E este novo estado pode chegar com o trabalho com a 

literatura infantil que mostra um novo mundo para a criança e é capaz de transformar sua 

consciência sobre seus sentimentos e ações e a realidade que está vivenciando. 

 

2.3. Contos de fadas e suas representações na infância na perspectiva de BETTELHEIM 

  

 Os contos de fadas apresentam grande representatividade na vida da criança, pois a 

leva a entender- se e ao mundo ao seu redor, contribuindo para que tome gosto pela leitura e 

torne-se um ser humano formado em sua plenitude, considerando os aspectos físicos e 

principalmente os psicológicos.  

 Para tal formação e para aquisição do gosto da criança a esse gênero da literatura 

infantil se faz necessário, segundo (BETTELHEIM 1980) que as histórias prendam a atenção 

da criança e despertem sua curiosidade, e imaginação, além de auxiliá-la a desenvolver seu 

intelecto e despertar suas emoções, resolver seus conflitos e aspirações, deve ajudar a 

solucionar seus problemas, e fazer com que a criança crie confiança nela mesma e no seu 
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futuro.  

 Os contos de fadas representam bem esse papel de despertar na criança a imaginação e 

por consequência o gosto pela leitura, pois este gênero faz a criança descobrir a sua 

identidade, aprender a se comunicar e ainda desenvolver o seu caráter. 

 Os contos de fadas propiciam à criança descobrir sua identidade e comunicação e 

desenvolver seu caráter (BETTELHEIM, 1980). Ao ler a criança se torna parte daquele 

mundo e se vê em situações diferentes e se identifica ou não com aquelas situações, muitas já 

fizeram parte do cotidiano da criança, e outras tantas ainda farão o que demonstra o caráter 

formador deste gênero.  

 Bettelheim (1980, p.54) ainda coloca que: 

 

 O conto de fadas, em contraste, deixa todas as decisões a nosso encargo, 

incluindo a opção de querermos ou não chegar a decisões. Cabe-nos decidir 

se desejamos fazer qualquer aplicação à nossa vida a partir de um conto de 

fadas, ou simplesmente apreciar as situações fantásticas de que ele fala. 

Nosso prazer é o que nos induz a reagir segundo o tempo que estamos 

vivendo aos significados ocultos, na medida em que podem-se relacionar à 

nossa experiência de vida e atual estado de desenvolvimento pessoal. 

  

 O prazer nos dá o poder de reagir a algo que nos é proposto, levando em conta o que já 

vivenciamos e o quão já desenvolvemos, e este é um dos significados apresentados pelos 

contos de fadas, com ele decidimos se aplicamos algo a nossa realidade ou não. Quando a 

atividade que executamos nos é prazerosa ela nos leva a desenvolver a capacidade de decisão, 

e esta capacidade está diretamente relacionada à conquista da autonomia pelo indivíduo, ao 

seu poder de reflexão sobre as mais diversas situações. 

 O prazer pode nos levar a decidir algo em nosso cotidiano, o que vai definir esta 

questão é a reflexão, que nos levará a crítica de situações como se comprova na história dos 

três porquinhos. De acordo com esta história o porquinho mais novo sem experiência constrói 

uma casa de palha, o segundo que é o do meio utiliza paus, e o terceiro e mais velho utiliza 

tijolos. Os porquinhos mais novos buscam o prazer e não pensam no futuro e nos perigos, e o 

do meio já apresenta amadurecimento ao tentar construir algo mais forte. O mais velho deixa 

de lado o brincar, prevendo o que pode acontecer no futuro. A criança é convidada a se 

identificar com algum dos protagonistas e percebe que ao desenvolver sua inteligência ela 

pode vencer outro ser mais forte (BETTELHEIM, 1980).  

 A criança percebe que para enfrentar seus medos e problemas ela necessita de recorrer 
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a sua inteligência. É possível identificar nesta estória que ao passar dos anos e da experiência 

adquirida à criança vai aprendendo a enfrentar seus problemas, pois vai vivenciar e 

experienciar de forma que aquilo que a afligia antes, já não a atinge mais, e que utilizando seu 

cognitivo é possível enfrentar as situações de frente e ir perdendo seus medos e aflições. 

 Logo que a criança começa o processo de andar, ela já possui alguns questionamentos, 

e os primeiros se referem a sua identidade. Ela se olha na frente do espelho e se questiona 

sobre o que vê, se é realmente ela ou uma criança parecida com ela. E muitas dessas dúvidas e 

questionamentos a criança só tomam consciência à medida que acompanha os contos de fadas 

(BETTELHEIM, 1980). Ao ler ou ouvir estas estórias, a criança se identifica com os 

personagens e vai se descobrindo, superando suas frustrações e medos e percebe que estes 

conflitos podem ser solucionados. 

 O homem quando já está no ápice de sua formação se sente seguro no mundo, não 

necessita de refugiar-se e nem encontra soluções nos contos de fadas para os problemas, e vai 

a busca de interpretações reais. Quando se mostra inseguro, sem saber o seu lugar no mundo, 

ele se volta para dentro de si mesmo (BETTELHEIM, 1980). Isso demonstra o quão é 

importante os contos de fadas, pois é durante a infância que a criança faz representações e se 

identifica com os personagens descobrindo o seu lugar no mundo, quando isto não é feito 

durante este período o adulto se torna inseguro e incapaz de enfrentar conflitos internos que 

refletem em situações rotineiras, sendo prejudicial para o seu desenvolvimento e suas relações 

interpessoais. 

 Quando a criança se identifica com o herói dos contos de fadas, compensa na fantasia 

suas frustrações. Ela se veste do que quiser, e ao satisfazer seus desejos se sente em paz 

(BETTELHEIM, 1980). A criança necessita desta sensação de bem-estar para se sentir bem 

resolvida, para mergulhar em um mundo próprio, para não chegar a vida adulta com o 

sentimento que lhe faltou algo quando criança, pois terá vivido e se identificado com o que é 

próprio do mundo infantil, e se tornará uma pessoa feliz. 

 Bettelheim (1980, p.221) afirma ainda que: “Os contos de fadas lidam, de forma 

literária, com os problemas básicos da vida, especialmente os inerentes à luta pela aquisição 

da maturidade”. Este gênero da literatura propicia a criança vivenciar na fantasia, problemas 

que podem correlacionar com os seus, que muitas vezes podem apresentar certa simplicidade, 

mas que para ela é de suma importância, principalmente para a conquista de sua construção 

como pessoa, e para o seu entendimento do mundo. 
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Quando o conto de fadas representa para a criança a personificação de seus 

pensamentos, como os destrutivos se representam em uma bruxa malvada, seus medos em um 

lobo, assim a criança ordena seus pensamentos e desejos (BETTELHEIM, 1980). Ao ler ou 

ouvir tais histórias estas transmitem estes pensamentos de raiva e opressão para os 

personagens, assim podem reelaborar novos pensamentos e tirar de si mesma esta carga 

emocional pesada que dificulte o seu dia a dia. 

São tantas as preocupações que a criança tem em sua construção, que esta se vê muitas 

vezes em situações de desespero de acordo com Bettelheim (1980, p.156): 

 

[...] os novos desafios apresentados à criança por suas experiências mais 

amplas são tão esmagadores, e sua capacidade de efetuar estas coisas novas e 

possibilidade de resolver os problemas suscitados por seus passos em 

direção á independência são tão pequenas, que ela necessita recorrer à 

fantasia como satisfação, para não ceder ao desespero. Embora suas 

conquistas reais sejam consideráveis, parecem desaparecer na insignificância 

quando comparada aos seus fracassos, senão por outras razões, já pelo 

próprio fato de ela não ter nenhuma compreensão daquilo que é realmente 

possível. Esta decepção pode levar a um desapontamento tão grave dentro 

dela que a criança pode abandonar todos os esforços e refugiar-se 

inteiramente dentro de si, afastada do mundo, a menos que a fantasia venha 

em sua ajuda. 

 

Quando a criança percebe que tem tanta coisa para enfrentar, tantos conflitos, que 

precisa superar seus medos e novos desafios, ela se sente frustrada, e coloca em sua mente 

que não é possível superar. A fantasia vem para auxiliá-la a não entrar em conflito consigo 

mesma, pois a história apresenta soluções mágicas.  Instaura-se um conforto interno para a 

criança, pois ela não se prende somente as situações reais de conflito, mas passa a 

compreender que tudo pode ser superado, sempre lutando e vivendo como fazem os 

personagens de tais histórias. 

As histórias de fadas podem proporcionar a criança a compreensão de si mesma e do 

que o futuro, pode guardar para ela se houver o desenvolvimento de seus potenciais positivos. 

Passa a entender que no mundo existem situações difíceis, contudo também pode haver boas 

aventuras. Essa dualidade entre conflito e prazer representado pelos momentos difíceis e os 

momentos de bem-aventurança são demonstrados a criança neste gênero, demonstrando que 

as coisas não são ruins o tempo todo, e que mesmo que elas aconteçam vale a pena passar por 

elas, pois existem os momentos compensatórios. 

 Em alguns pontos de vista adultos, os contos de fadas são respostas fantásticas e não 
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verdadeiras. Muitos os negam para não expor a criança à informação falsa. As explicações 

realistas não fazem sentido para a criança, se configura em compreensão abstrata, embora 

acreditem que estão esclarecendo suas dúvidas, esta fica cada vez mais confusa 

(BETTELHEIM, 1980). Há um grande equívoco pensar que somente porque não é real, não 

representa nada para a criança, pelo contrário, representa e muito para ela, pois o mundo 

imaginário é inerente a criança e lhe faz falta no presente e no futuro.  

 A criança não possui maturidade suficiente para compreender tudo que lhe é 

apresentado, e para isso ela recorre à fantasia para obter respostas, por isso não se deve tratar 

uma criança como se fosse um adulto em miniatura, toda criança é um ser em formação, e os 

contos de fadas apresentam grande significado para ela. 

 Engana-se de certa forma, a visão adulta que não acredita há realidade nos contos de fadas, 

pois estas histórias apresentam fatos reais, como aponta Bettelheim (1980, p. 77): 

 
Os contos de fadas, procedendo do mesmo modo que a mente infantil, ajuda 

a criança mostrando com uma clareza superior pode emergir (e realmente o 

faz) de toda esta fantasia. Estes contos, como a criança na sua própria 

imaginação, começam de um modo completamente realista: uma mãe 

dizendo á sua filha para ir sozinha visitar a avó (Chapeuzinho Vermelho); os 

problemas que uma casa pobre está tendo para alimentar suas crianças (João 

e Maria); um pescador que não consegue pegar nenhum peixe na sua rede (o 

pescador e o gênio). Quer dizer, a estória começa com uma situação real, 

mas um tanto problemática. 

  

 Estas histórias apresentam sim em seu contexto situações reais, que a criança pode 

estar vivendo, conflitos estes que não a impedem de procurar soluções fantásticas. A 

imaginação é inerente à vida da criança, e é o recurso que lhe é permitido para resolver suas 

frustrações e situações problemáticas. À medida que amadurece, vai percebendo que estas 

situações existem e muitas vezes se identifica com elas, e quando se tornar adulta, suas 

soluções serão pautadas mais em suas decisões e reflexões, configurando-se na realidade.  

As histórias dos contos de fadas iniciam-se com o ‘era uma vez’, ‘num certo país’, ‘há 

mil anos’, estas não possuem definição de tempo, ou seja, não representam o aqui e agora, 

isso simboliza que não está sendo representado o mundo concreto que conhecemos. A criança 

é capaz de compreender que o que lê não se apresenta como realidade quando se fala em 

mundo, pois não há um tempo definido, e nem um local, mas os fatos ocorridos com alguns 

personagens podem sim representar algo que pode ser vivido por ela. 
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O conto de fadas, a partir de seu começo mundano e simples, arremessa-se 

em situações fantásticas. Mas por maiores que sejam os desvios- à diferença 

da mente instruída da criança, ou de um sonho- o processo da estória não se 

perde. Tendo levado a criança numa viagem a um mundo fabuloso, no final 

o conto devolve a criança à realidade, da forma mais reasseguradora 

possível. Isto lhe ensina o que mais necessita saber neste estágio de 

desenvolvimento: que não é prejudicial permitir que a fantasia nos domine 

um pouco, desde que não permaneçamos presos a ela permanentemente. 

(BETTELHEIM, 1980, p.79.) 

  

Este gênero leva a criança ao mundo fantástico e a faz imaginar e perceber os aspectos 

da história, e muitas vezes identificar-se com ele e com as histórias dos personagens. Mas este 

a leva a considerar também que, mesmo com os personagens e toda a sua magia, haverá um 

momento que será preciso retornar à realidade, muitas vezes até mais fortalecidos do que 

quando iniciaram a história. 

 “Embora a fantasia seja irreal, os bons sentimentos que ela nos dá sobre nós mesmos e 

nosso futuro é real, e estes bons sentimentos reais são o de que necessitamos para sustentar-

nos” (BETTELHEIM, 1980, p. 157). É nessa esperança de que dias melhores podem vir que, 

o mundo infantil tem a necessidade de acreditar. São tantos conflitos vividos no dia a dia e 

com o passar dos tempos a complexidade destes vem aumentado e as situações se configuram 

cada vez mais conflituosas, que se faz necessário nos refugiarmos em algo que possa nos 

trazer mais fé.  

Os contos de fadas trazem isto em certa medida para a criança, pois a leva a perceber 

que se as situações dos personagens possuem solução, os seus medos e aflições também 

podem ter. 

 No sonho saímos renovados, e da mesma maneira acontece nos contos de fadas, em 

que o herói volta com mais capacidade de dominar a vida. Uma pessoa que é impedida de 

sonhar fica prejudicada ao lidar com a realidade, não elabora nos sonhos os problemas que a 

atormentam internamente (Bettelheim, 1980). A criança se frustra ao não ter ajuda da fantasia 

e da imaginação para resolver seus processos internos, não vê saída para seus problemas e se 

torna insegura diante das situações da vida, incapaz de enfrentá-las. 

 Segundo Bettelheim (1980, p.157) 

 
Logo que a criança é capaz de imaginar (isto é, fantasiar) uma solução 

favorável para seu predicamento presente, as explosões temperamentais 

desaparecem- porque, estabelecida a esperança pelo futuro, a dificuldade do 

presente não é mais insuportável.  
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 A criança abandona seu estado de conflito quando recorre a imaginação que é algo que 

está ao seu alcance, é algo que é vivenciado por ela todos os dias. A esperança construída pela 

fantasia traz à tona uma sensação de superação, de bem-estar, e porque não dizer de 

felicidade, pois a criança percebe que aquilo é solucionável, fazendo-lhe bem, tornando-a 

capaz de enfrentar as situações à medida que seu cognitivo entende suas frustrações e se torna 

apto a resolvê-las. 

Para resolver tantas situações problemáticas é preciso um intermédio das crianças com 

as histórias e esta pode ser feita pelos pais embora muitos tenham certo receio de contar estas 

para seus filhos. Assim, aponta Bettelheim (1980, p. 147): 

 
Alguns pais temem que contar aos filhos os casos fantásticos dos contos seja 

“mentir” para eles. Esta preocupação é alimentada pela pergunta da criança: 

“Isto é verdade? ”. Muitos contos de fadas oferecem a resposta antes da 

questão ser proposta- a saber, no início mesmo da estória. Por exemplo, “Ali 

babá e os quarenta ladrões” começa assim: “em dias de outrora, em tempos e 

épocas longínquas...” 

 

Os pais deixam de perceber muitas vezes o quão importante são essas histórias para o 

desenvolvimento de seus filhos e muitas vezes até não consideram o poder de abstração já 

adquirido pela criança. Quando a criança pergunta se a história é verdadeira ela quer saber 

qual a contribuição e o significado que ela apresenta sobre suas preocupações. O verdadeiro 

para a criança, não se configura em saber dos aspectos da realidade, mas o que aqueles contos 

apresentam de pontos positivos que ela possa utilizar para resolver suas aflições. 

Ao narrar histórias para os filhos, os pais demonstram que consideram suas 

experiências, neste momento, a criança sente que seus conflitos internos são aceitos pelos pais 

e que apresentam importância para eles (BETTELHEIM, 1980). Os pais demonstram carinho 

e afetividade pelos seus filhos com atitudes simples, mas que para estes são de suma 

importância, pois ao contar as estórias, a criança compreende que seus pais se importam com 

ela e com o acontece em seu interior. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Alguns gêneros são mais significativos na vida da criança, entre estes estão as fábulas 

e os contos, que são os gêneros mais trabalhados na infância. As fábulas trazem os animais 

como forma de ensinar valores morais e éticos e levar a criança a compreender que certas 
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atitudes têm consequências. Este gênero se apresenta tão fecundo no mundo infantil que 

existem expressões muito utilizadas advindas deste gênero literário que são citados ao final de 

casos contados no dia a dia, o famoso “moral da história”. Este gênero proporciona uma 

criticidade por parte da criança que pode questionar situações e atitudes comportamentais. 

 Os contos permanecem vivos no imaginário de muitas pessoas e contribuíram 

significativamente para a vida destas. Nasceram da oralidade e foram readaptados ao longo 

dos anos, apresentam diferenciações quanto a sua estrutura, embora um se intercruze no outro, 

são eles: maravilhosos, fantásticos e misteriosos. Nos contos maravilhosos as fadas 

apresentam a realização humana, nos misteriosos acontecem fenômenos sobrenaturais, e na 

narrativa fantástica o inexplicável é a essência de seus textos. Percebe-se assim a relação que 

um tem com o outro, e como estes mexem com o imaginário infantil, representando muitas 

vezes a solução de conflitos.  

 Estes gêneros apresentam grande significado para a criança em formação pois 

demonstram a ela símbolos e imagens que tem grande importância em seu imaginário. Os 

contos de fadas, por sua vez, têm grande representatividade e contribuem significativamente 

na vida da criança, auxiliam na resolução de conflitos, pois ao identificar-se com os 

personagens e perceber que mesmo as situações mais problemáticas têm solução, a criança 

passa a compreender que as suas também podem ter. A criança que possui o hábito de ler ou 

ouvir os contos de fadas tem a possibilidade de resolver os seus conflitos internos através 

destas estórias. 

 O prazer que a criança sente ao entrar em contato com estas estórias é o que vai 

contribuir em seu desenvolvimento cognitivo e emocional, pois através destas a criança passa 

a entender-se e ao mundo ao seu redor. A criança sente-se importante quando seus pais 

contam estes contos para ela, e se sente importante para eles, já que aquele momento tem 

grande significado para ela. Este gênero contribui para a futura prática leitora já que no 

despertar das emoções e do imaginário a criança se depara com algo simbólico e significante, 

e tudo que se apresenta prazeroso e significativo resultará em algo extensivo para a vida da 

mesma.  

 A falta de leitores formados em sua plenitude dificulta a interação dos sujeitos na 

sociedade em constante transformação, tanto em sua reflexão e prática diárias como em sua 

atuação perante as injustiças e as opressões sofridas.  

  A escola e família devem ser os maiores incentivadores para o hábito de leitura. A 



 
 

 

540 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

escola deve estar atenta aos meios que está utilizando para trabalhar a leitura, pois atividades 

que primam somente pela avaliação e se apresentam em caráter obrigatório deixam na criança 

uma sensação de aversão a leitura. Não há como criar hábitos de leitura se a própria prática 

distancia os alunos desta. Deve-se preocupar em trazer atividades mais criativas para que a 

criança se sinta motivada e no futuro a utilize como meio emancipatório. 

  A família apresenta papel primordial na conquista do gosto pela leitura, pois é na 

escola e com a família que a criança passa a maior parte do tempo, deve ter ao seu dispor 

variedades de livros para que possa escolher o que lhe é mais satisfatório. Contar histórias de 

pais para filhos são atitudes que tem grande significado para a criança, e o que se apresenta de 

importante para ela é o que levará ao longo da vida. 

 Ao trazer este hábito para a vida adulta, contribuições advindas da leitura da literatura 

infantil quando criança, o indivíduo se torna cada vez mais livre e crítico frente às mudanças 

ocorridas na sociedade, pois desperta para novas mentalidades, para novas realidades, amplia 

seus conhecimentos e se torna realizado, pois vivenciou em sua infância, o que é próprio do 

mundo infantil, o despertar da fantasia e da imaginação. 
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Resumo: A pesquisa realizou-se com o objetivo de investigar e analisar a contribuição da 

literatura infantil no processo de aprendizagem da leitura e alfabetização. A Literatura Infantil 

mostra como a criatividade pode ser representada na vida da criança, expandindo seus sonhos 

e oferecendo subsídios para uma possível realização, tornando-se um meio essencial para a 

aquisição do conhecimento. Através da observação das contações de histórias, se obteve 

informações importantes que levaram à conclusão do quanto esse meio deve ser utilizado para 

a aprendizagem das crianças, levando em consideração os métodos utilizados pela regente da 

turma que são de maneira lúdica e diferenciada, despertando assim o interesse por parte do 

aluno. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil. Leitura. Aprendizagem. Desenvolvimento. 

 

 

Abstract: The research was carried out with the objective of investigating and analyzing the 

contribution of children's literature in the learning process of reading and literacy. Children's 

Literature shows how creativity can be represented in a child's life, expanding their dreams 

and providing support for a possible realization, becoming an essential means for the 

acquisition of knowledge. Through the observation of storytelling, important information was 

obtained that led to the conclusion of how much this medium should be used for the children's 

learning, taking into account the methods used by the class regent that are playful and 

differentiated, thus awakening the interest on the part of the student. 
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Introdução 

 

O objetivo da pesquisa foi perceber qual a contribuição e a importância da Literatura 

Infantil no processo de aprendizagem da leitura na Educação Infantil, em uma escola da Rede 

Privada em João Pinheiro. Os objetivos específicos do estudo foram analisar de que forma os 

educadores utilizam os livros no contexto escolar com os alunos; compreender a importância 

dessas obras para a formação social do indivíduo envolvendo a realidade; investigar quais os 

métodos para desenvolver o hábito de ler, e de que maneira podem estimular os alunos, dentre 

o lúdico e a imaginação. 

A presente pesquisa foi conduzida através das seguintes indagações: Como a 

Literatura Infantil influencia no processo de desenvolvimento da leitura? Como os educadores 

utilizam os livros no contexto escolar com os alunos? Qual a importância dessas obras para a 

formação social do indivíduo envolvendo a realidade? Quais os métodos utilizados para 

desenvolver o hábito de leitura, e de que maneira se podem estimular os alunos, dentre o 

lúdico e a imaginação? 

O estudo partiu do pressuposto de que a Literatura Infantil é imprescindível ao ato da 

leitura. Espera-se que quando a criança tenha contato com livros interessantes, estes devem 

ser trabalhados de maneira positiva, e isso requer um professor dinâmico que saiba explorar o 

assunto, com isso as crianças se sentem motivadas a buscar cada vez mais livros que 

determinam o ato da criatividade. Percebe-se a importância de um professor criativo, que usa 

como recurso a Literatura Infantil para despertar o interesse das crianças pela a leitura, 

edificando assim seu aluno para o processo do conhecimento. Desse modo acredita-se que há 

momentos em que é preciso conceber as crianças o livre arbítrio de elas mesmas escolherem 

seus próprios livros literários.  

Segundo Silva (2003, p.41) “[...] aquele que interpreta um texto à luz do seu contexto, 

estabelece relações entre as ideias produzidas e a vida concretamente vivida em sociedade”. 

Partindo deste ponto, nota-se que quando a história de um livro faz intermediação com a 

realidade produz-se conhecimento. Cabe também ao educador permitir a escolha de livros que 

possam amadurecer a ideia dos educandos em coerência com a realidade social destes alunos. 

O presente trabalho se fundamentou na pesquisa de campo, em que a coleta de dados 

foi realizada no espaço educativo, para compreender melhor de que maneira a literatura 
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contribui para a leitura na Educação Infantil.  

A escolha do tema foi motivada pela busca de mais conhecimentos e para procurar 

entender de que forma esse recurso didático favorece o desenvolvimento da leitura, além de 

compreender como as crianças reagem através da fantasia trazida pelas histórias e de que 

forma isso auxilia no processo da construção de cidadãos críticos e participativos na 

sociedade. A literatura é imprescindível, portanto, há necessidade de um estudo mais 

aprofundado para a produção de novos conhecimentos em sala de aula. 

A pesquisa teve como objetivo a reflexão dos professores que atuam na referida escola 

visando analisar como a Literatura pode influenciar no aprendizado dos alunos, que diante 

desse processo lúdico as crianças possam se sentir motivadas e desenvolver o hábito da leitura 

e mais do que isso, compreender o que foi lido. 

 No âmbito acadêmico, a pesquisa foi realizada com intuito de inserir no 

contexto escolar obras que tanto remetem reflexões, possibilitando assim uma leitura de 

mundo.  

A relevância acadêmica constitui na possibilidade de reflexões acerca do tema. É 

preciso que os profissionais da Pedagogia sejam preparados para ensinar e construir o 

conhecimento através da Literatura Infantil, proporcionando aos alunos um aprendizado 

significativo, pois é função do educador conduzir o hábito da leitura, oferecendo a eles livros 

que tenham interesse de ler, assim a leitura será harmoniosa e relevante. 

Metodologicamente a pesquisa foi qualitativa. “Por pesquisa qualitativa entendemos 

uma modalidade segundo a qual a compreensão dos conteúdos é mais importante do que sua 

descrição ou sua explicação. ” (TOZONI REIS, 2009, p.25). Nesse sentido, essa modalidade 

de pesquisa visa explorar profundamente o que está sendo pesquisado, além de entrar no 

contexto, compreender e interpretar determinada situação, podendo assim, proporcionar 

grandes significados acerca dos conhecimentos obtidos através dos dados das amostras. 

Foi realizada uma pesquisa de campo, pois para Tozoni (2009) esse método permite a 

presença do pesquisador no campo, para verificar os fenômenos e para coletar as informações 

necessárias à compreensão dos fatos. 

Esta pesquisa teve como local de estudo, uma instituição de educação infantil, da rede 

privada de ensino, localizada em João Pinheiro- Minas Gerais. Em que o público alvo consiste 

na análise do trabalho realizado com uma turma de vinte e cinco alunos e uma professora, 

sendo que os alunos foram do primeiro período da Educação Infantil entre quatro e cinco anos 
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de idade no ano de 2017. 

Para a coleta de dados foi aplicado um questionário para a regente da turma, visando 

recolher por meio de respostas dados para pesquisa, assegurando assim informações ricas para 

a temática em relação à Literatura Infantil, principalmente de como os alunos reagem a este 

método de ensino. As questões apresentadas a educadora inserida no estudo foram: Quanto 

tempo de atuação possui na Instituição pesquisada? No entendimento do professor, qual a 

importância da Literatura Infantil, para a formação social do indivíduo? Quais estratégias 

você utiliza para levar a história para a sala de aula, de forma atraente e prazerosa, capaz de 

transmitir ao aluno interesse aos livros? Qual a contribuição das histórias para o processo de 

aprendizagem da leitura? O professor a acredita que, as histórias podem estimular a 

capacidade dos alunos? De que maneira? Quais são as principais dificuldades encontradas no 

incentivo da leitura com seus alunos? 

Foi utilizada a observação. Para Tozoni (2009) a observação se resume em participar 

do cotidiano, e verificar as questões que ocorrem no dia a dia. Utilizou-se, ainda, o caderno de 

campo, em que se fizeram as anotações acerca do que foi observado em sala de aula. 

As aulas foram observadas, principalmente das contações de histórias pela professora 

duas vezes por semana, verificando assim qual é o interesse, desenvolvimento e participação 

por parte dos alunos, para o levantamento de informações. Essa observação não consistiu 

apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos relevantes para estudo.  

Ao observar a forma com que a regente utiliza a Literatura Infantil como método 

facilitador, foi construído uma concepção do quanto esse meio é essencial na educação. 

 

Literatura infantil como suporte para aprendizagem da leitura do aluno. 

 

Para um melhor entendimento sobre o assunto é indispensável à apresentação da 

história do respectivo tema, salientando a importância desse relato para uma melhor 

compreensão das transformações ocorridas até os dias atuais. Vejamos agora a definição de 

Educação Infantil, Leitura e consequentemente o foco do trabalho Literatura Infantil, em que 

ambos estão interligados. 

Segundo o artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) 

“a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
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psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. 

É importante ressaltar que a Educação Infantil é a primeira etapa pela qual as crianças 

passam na escola, ou seja, trata-se da sua base, do primeiro contato com os livros, por isso a 

Educação Básica deve ser trabalhada de tal maneira que desenvolva a capacidade das crianças 

na fase da alfabetização, onde as crianças aprendem a ler e escrever. 

Segundo Leffa (1996, p.1) “o processo de leitura envolve vários aspectos, incluindo 

não apenas características do texto e do momento histórico em que ele é produzido, mas 

também características do leitor e do momento histórico em que o texto é lido“. Percebe-se 

então que o leitor deve interagir totalmente com a obra e o contexto pelo qual estão inseridos, 

havendo assim uma contribuição para o desenvolvimento da capacidade do leitor. 

A leitura possibilita aos indivíduos a se tornar preparados para a vida, pois o ato de ler 

é um meio que mais possibilita o desenvolvimento o ser humano, o que ocasiona uma 

interação nos diversos temas que levem ao conhecimento. 

Para Abramovich (1997, p. 56) “a literatura, de ficção, de histórias, onde se aborda 

um, ou vários problemas, que a criança pode estar atravessando ou pelo qual pode estar se 

interessando [...]”. Nesse sentido, a literatura envolve a ideia que ao ler, os indivíduos podem 

se sentir informados sobre um determinado assunto, ou até mesmo tomam conhecimento 

sobre o que está ocorrendo em sua volta naquele momento. Percebe-se então, que a Literatura 

é um fator crucial para ser trabalhado dentro da sala de aula em todos os sentidos. 

Percebe-se que a Literatura Infantil surgiu primordialmente para fins pedagógicos, em 

que se ensinavam as crianças como viver em sociedade, e a se tornarem seres humanizados, 

com princípios éticos, capazes de viver em uma comunidade em prol do desenvolvimento. 

Segundo Lajolo; Zilberman (2007, p.10) 

 

Os trabalhos sobre literatura infantil, via de regra, desconsideram que o 

diálogo de qualquer livro literário se dá, em primeiro lugar, com outros 

textos e tendem a privilegiar o caráter educativo dos livros para crianças, sua 

dimensão pedagógica, a serviço de um ou outro projeto escolar e político. 

 

 Percebe- se então que a Literatura na Educação Infantil é primordial e deve está 

associada ao processo da leitura. Utilizar a literatura é uma maneira de influenciar e melhorar 

as condições de aprendizado, as crianças aprendem melhor, tem uma boa comunicação, além 

de adquirir diversos conhecimentos, ainda aprendem valores, porém isso será possível com 

métodos eficazes para despertar o interesse das crianças, em relação à leitura. 
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Surgimento da Literatura Infantil. 

 

A Literatura Infantil surgiu com o objetivo de não permitir que a infância fosse 

esquecida. Objetivava formar integralmente a criança para sua vida em sociedade, não apenas 

nas épocas passadas, mas também nos tempos atuais, onde a Literatura Infantil é bastante 

utilizada para formar o caráter dos indivíduos.  

As primeiras obras publicadas destinadas ao público infantil apareceram no mercado, 

na primeira metade do século XVIII. Dentre elas, as Fábulas, de La Fontaine, As aventuras de 

Telêmaco, de Fénelon, lançadas em 1717, e os Contos da Mamãe Gansa de Charles Perrault 

em 1617. (LAJOLO; ZILBERMAN, 2004, p.15) 

Apenas no século XIX, que as crianças passam a ter um maior contato com os livros, 

com o objetivo de desenvolver as questões relacionadas à sua infância. Quando se deu o 

surgimento da Literatura Infantil, as partes dos livros eram escritos por professores da época, 

sempre com uma finalidade específica, buscando atender ao grupo social. 

No Brasil, os primeiros livros escritos para crianças apareceram ao final do século 

XIX, de maneira que a Literatura Infantil nacional conta com mais de cem anos de história, 

levando alegria as crianças e ensinando valores diversos para a sua formação. 

Segundo Zilberman (2004, p.10) o século XX, é destinado a valorização dos livros 

que surgem no Brasil, sendo o autor de maior influência José Monteiro Lobato e seu maior 

sucesso a “Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo”, que até hoje tem grande influência para a 

imaginação das crianças e para a área pedagógica.  

Na perspectiva da referida autora (2004, p.11) “[...] a literatura brasileira oferta ao 

leitor atual um acervo respeitável de boas obras, para serem lembradas por adeptos de várias 

gerações. ” O que de fato tem uma grande relevância para a área escolar, é priorizar as obras 

brasileiras, dando ênfase aos personagens e suas histórias que tanto marcaram as épocas 

passadas. 

Conforme Zilberman (2004) o surgimento da Literatura Infantil no Brasil se deu 

através de Monteiro Lobato, na criação de seus personagens, dentre eles Emília, Narizinho, 

Visconde de Sabugosa, Dona Benta e Anastácia. Esses personagens são ícones que 

representam a todo o momento a Literatura Infantil. Tendo em vista que suas histórias passam 

de gerações a gerações, e que o conteúdo de seus livros carrega em si uma realidade fabulosa, 

suas obras são ricas de conhecimento e proporcionam prazer ao ler seus textos. 
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Segundo Coelho (1991, p.225) “Lobato encontrou o caminho criador que a Literatura 

Infantil estava necessitando. Rompe, pela raiz, com as convenções estereotipadas e abre as 

portas para as novas ideias e formas que o nosso século exigia.” Percebe-se a importância que 

Monteiro Lobato teve para a transformação da Literatura Infantil, enfatizando a criação de 

obras que mais tarde tiveram um grande reconhecimento na área educacional. Nos dias atuais 

suas obras são vistas como uma referência para o processo de ensino e aprendizagem. 

Em meados dos anos de 1970 a Literatura Infantil é considerada como apoio 

importante para o desenvolvimento da criança, com isso os livros passaram a ter grande 

relevância na educação, pois as crianças têm um grande interesse pela Literatura Infantil, por 

ser uma leitura divertida, e que as estimulam a todo o tempo. 

 

A contribuição das obras literárias no contexto escolar. 

 

Segundo o RCNEI I, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1988, 

p.143), ressalta que, “Ter acesso à boa literatura é dispor de uma informação cultural que 

alimenta a imaginação e desperta o prazer pela leitura. ” Ou seja, é preciso que o professor 

saiba como despertar o interesse da criança pela leitura, através de uma análise do que será 

proposto e realizado dentro da sala de aula, é imprescindível uma relação com a história e as 

imagens nela contidas, assim as crianças que ainda não sabem ler, podem interagir com a 

história contada.  Ainda de acordo com RCNEI (1988, p.144): 

 

Uma prática constante de leitura deve considerar a qualidade literária dos 

textos. A oferta de textos supostamente mais fáceis e curtos, para crianças 

pequenas, pode resultar em um empobrecimento de possibilidades de acesso 

à boa literatura. 

 

  Nota-se a importância da escolha dos livros que devem ser trabalhados na sala de 

aula, sendo que o professor deve verificar a sua qualidade, pois quando se trabalha somente 

com textos pequenos, a criança irá totalmente se acostumar pelo fato e não se sentirá instigada 

a ler livros maiores com mais conteúdos. Por isso há uma grande necessidade de oferecer 

leituras ricas e amplas para o processo de leitura se efetivar com qualidade. 

 Segundo Junqueira; Tagliari (2011, p.08): 

 

O uso do texto literário adquire, então, um caráter exemplar e tem sua 

especificidade anulada enquanto arte. É preciso, pois, uma correção de 

rumos, no sentido de propiciar às crianças experiências de leitura 

enriquecedoras, em que a literatura se mostre como uma realidade possível, 
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ativadora da imaginação e do conhecimento do outro e de si mesmo. Para 

tanto, importa criar situações de leitura fundadas na liberdade de escolha e 

no ludismo, alicerçadas em bases teóricas sólidas sobre o gênero literário em 

questão, o processo de leitura, as características emocionais e cognitivas 

infantis e a metodologia de trabalho mais adequada. 

 

 Os textos literários devem ser utilizados na sala de aula de maneira que os alunos 

possam usufruir de seus conteúdos. Assim as crianças em seu processo inicial, devem se 

envolver com a leitura, refletindo assim, no desenvolvimento de sua imaginação, tanto 

individualmente quanto em grupo. Dessa forma, os alunos podem trocar experiências 

positivas a respeito dos textos apresentados.  

 

Compreensão da Literatura para a formação dos indivíduos. 

 

É preciso na Educação Infantil, proporcionar momentos lúdicos, envolvendo a 

realidade da criança, como uma maneira facilitadora de manter o interesse do aluno, para que 

assim o trabalho possa ser consolidado. Quando a leitura é trabalhada de forma diferente, 

rompe com o tradicionalismo, e as crianças passam a enxergar com outros olhos o ato de ler, 

evidenciando-se uma interação tanto com as obras literárias, quanto com os colegas de classe. 

 Segundo Junqueira; Tagliari (2011, p.10) “[.] novas linguagens que se aliam às 

palavras são feitas de cores e formas, luzes e sombras, movimentos e balões, alterando o 

conceito de livro infantil e restaurando a liberdade do contado prazeroso com o objetivo 

estético. ” De acordo com a ideia abordada, presencia-se a relevância de utilizar como 

maneira de chamar a atenção das crianças e estimular o prazer pela a leitura um momento 

lúdico de forma de que todos possam se sentir integrados e socializados com os livros 

infantis.  

O professor, representando os profissionais da Educação Infantil, deve proporcionar 

momentos como esse, com objetivo de formar o hábito da leitura e principalmente, ajudar a 

criança a solucionar as dúvidas surgidas, pois essa fase é primordial para a formação dos 

conceitos, então o professor tem a função de estimular a leitura dos seus alunos, de maneira 

prazerosa e proporcionar a eles cada vez mais o gosto pela leitura.  

Colomer (2007, p.11) ratifica o entendimento supra, ao mencionar que “estimular a 

leitura e planejar o desenvolvimento das competências infantis são dois eixos da tarefa escolar 

no acesso à literatura.” Colomer (2007, p.52) afirmou ainda que: 
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Os primeiros contatos com a leitura se produzem, em grande parte, através 

de formas orais e, inclusive, mediante narrativas audiovisuais. Mas também 

os livros para crianças que ainda não sabem ler são uma realidade bem 

consolidada na atual produção de literatura infantil e, ao ampliar-se o 

sistema educativo para as primeiras idades, estes livros penetraram nas 

creches e na fase pré-escolar. É, pois, através de distintos canais, dos livros 

infantis e das atividades proporcionadas pelos adultos, que as crianças 

começam a fixar as bases de sua educação literária. 

 

 No texto acima, percebe-se que o interesse e capacidade das crianças pela leitura 

surgem logo cedo, nos primeiros anos de vida, através da exploração das imagens, podendo 

assim vir a compreender e identificar o que está sendo transmitido.  

Colomer, (2007, p.62) ressalta que “a literatura oferece então a ocasião de exercitar-

se nessa experiência e aumenta a capacidade de entender o mundo. Tal recompensa é o que 

justifica o ato de ler”. Por isso há necessidade de introduzir a Literatura Infantil o mais 

precocemente nas instituições infantis, abordando assim atividades que ajudam a amadurecer 

o interesse da criança em relação à leitura.  

 

Representações construídas pelas observações das histórias e o questionário da 

educadora, sobre a Literatura Infantil para a aprendizagem da Leitura. 

 

Neste subitem apresentamos as informações coletadas em campo e as observações das 

histórias contadas, além do questionário aplicado a professora, a fim de elucidar a 

contribuição da literatura infantil para a aprendizagem da leitura, observando os métodos 

utilizados pela regente e também a influência dessas obras literárias para o conhecimento. 

A pesquisadora compareceu à instituição da Rede Privada de Ensino da Educação 

Infantil, para a coleta de informações e desenvolvimento de seu trabalho. A pesquisa consistiu 

ao todo em dez dias de observação, duas vezes por semana, nos meses de agosto a setembro. 

As histórias tiveram duração em média de quinze a vinte minutos. Os aspectos 

principais que foram analisados e o que mais se destaca, foram os métodos utilizados, as 

dinâmicas, ludicidade e criatividade em relação às narrativas. A forma como os alunos 

reagiram diante das apresentações da professora também foi observada. 

A seguir, são relatadas as histórias contadas e a forma com que a professora narrou, 

observando através das imagens o quão sua criatividade é imensa e o interesse prestado pelos 

alunos, as imagens aqui presentes tiveram a devida autorização para ser expostas. 
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Dia1: A casa sonolenta 

 

As crianças foram para o pátio, onde havia um pequeno cenário montado. A 

professora dramatizou toda a história, se caracterizando com vestes e vozes dos personagens. 

Os alunos ficaram alucinados com a professora. Houve muita música durante a história 

fazendo com que todos participassem cantando e se divertindo. Logo após a história, a regente 

da turma fazia perguntas aos alunos, referente ao que foi contado, eles explicavam tudo, 

estavam interessados e sempre muito atentos a tudo que estava acontecendo. Outra questão 

muito importante foi quando a professora colocava as crianças no meio da história, fazendo-as 

se sentirem participantes ativos do enredo apresentado.  

 

 

Figura 01- Momento de interação depois da história. 

 Dia 2: Dois passarinhos e uma minhoca 

Nessa história a professora estimulou muito a imaginação dos alunos. Para a 

representação do passarinho e da minhoca foi utilizado uma pluma grande como se pode ver 

na imagem abaixo e uma mola, sendo que estes objetos eram manuseados diante das ações 

dos personagens. As crianças estavam atentas e interagiam muito com a professora. Um fato 

bastante interessante, além da história contada, era que essa transmitia valores para os alunos, 

como: não brigar, não reclamar, e principalmente saber dividir com o próximo, fazendo com 

que as crianças aprendessem sobre as questões dos valores. A regente encenava tudo muito 

bem, se envolvia com bastante entusiasmo a respeito da história. Logo após, teve uma roda de 

conversa sobre o enredo, a professora levou os alunos para o pátio, onde conversaram 
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assuntos relacionados à história. 

 

Figura 02- Utilização de objetos simples para as contações. 

 

Dia 3: O elefante Elmer 

 

Um elefante diferente, em que ensinou as crianças que ninguém é igual e que as 

diferenças precisam ser respeitadas. As crianças participavam juntamente com a professora, 

em diálogo, rindo e interagindo. Logo após atividades para assimilar o conhecimento, as 

crianças e a professora conversaram a respeito da história. 

 

Figura 03- Conversando sobre as diferenças. 

 

Dia 4: O Grúfalo 

 

A regente utilizou objetos que condizem com a história e vozes diferentes de acordo 
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com os personagens. Todos os alunos prestavam muita atenção, pois era uma história bem 

diferenciada. Com muitos cartazes no quadro indicando a sequência da história, sempre 

utilizando da ludicidade e cantando diversas músicas para alegrar ainda mais o ambiente que 

foi condizendo com o desenrolar da história. Sempre, ao final eram trabalhadas atividades de 

acordo com a história contada, através do desenho, da pintura, da conversa, da escrita enfim, 

vários métodos para que as crianças pudessem assimilar a história. 

 

 

Figura 04- Dramatizando a história. 

 Dia 5: Olimpíadas dos bichos- a lebre e a tartaruga 

 

Todos os alunos foram para o pátio juntamente com outra sala. A professora estava 

caracterizada de lebre, e os alunos vendo aquilo se divertiam muito e surpresos pelo o que 

estavam presenciando. No decorrer da história, os alunos se sentem como se estivessem 

dentro dela, se preocupando com os personagens, que estavam sendo representados pelas 

professoras. Na história, a tartaruga acaba ganhando a corrida e a lebre já pensando que ia 

ganhar, fica muito triste, porém aceita a derrota. Vale ressaltar também que as crianças 

aprenderam a questão de saber e ganhar e perder, e que todos devem aceitar a derrota. Enfim, 

uma história muito dinâmica e prazerosa, oferecendo aos alunos uma grande ludicidade, no 

qual eles ficaram muito animados, felizes e interessados.  
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Figura 05-Enriquecendo as histórias, por meio de fantasias. 

 

 Dia 6: O lobinho bom 

Uma pequena história que dessa vez foi narrada para os alunos, sempre mostrando 

para eles as imagens, pois era um livro bem ilustrativo, apesar de estar com ele na mão, a 

professora se mostrava lúdica, cantando, dançando, interagindo e  dramatizando juntamente 

com as crianças. Os alunos ficaram bem caladinhos prestando atenção, e apreensivos com o 

que iria acontecer. O livro também deixa uma mensagem, que sempre se deve praticar a 

bondade.  

 

Figura 06- Imagens dos livros sendo mostradas para os alunos. 

 

Dia7: O que aconteceu com o rato que roeu a roupa do rei de Roma 
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Uma história bem engraçada e contada de forma criativa, por meio de objetos, e 

sempre mostrando para os alunos, também pedindo suas opiniões diante a história. Sempre 

dramatizando com os objetos e os alunos se mostrando interessados. A história se passa por 

um simples julgamento, pois o rato roeu a roupa do rei, então a professora fez o julgamento 

com as crianças e elas se divertiram muito, pois houve a preocupação da educadora de colocar 

os alunos dentro da história, resultando assim em mais diálogo.  

 

Figura 07- Utilização de objetos interessantes. 

 

Dia 8: A história de mil macacos 

Os alunos foram para outra parte da escola, onde todos se sentaram para o início, o 

lugar estava bem decorado, arejado, muitos fantoches, objetos coloridos, cadeiras, que 

fizeram com que chamassem mais ainda a atenção das crianças. Elas ficaram muito atentas ao 

enredo. A professora como sempre, contou a história dramatizando, pois a narrativa voltava a 

um telegrafista que não prestava muita atenção nas tarefas que iria executar, por isso arrumou 

uma grande confusão. As crianças ficaram interessadas e se divertiram muito, e sempre 

pedindo para a regente contar mais histórias. Muito criativa ela confecciona os materiais para 

as contações, então por meio desse processo lúdico fazendo com que as crianças tenham mais 

ainda interesse por histórias.  
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Figura 08-Ludicidade e criatividade. 

 

Dia 9: Eu voltei 

A regente contou a história com o livro nas mãos, e logo as crianças comentaram sobre 

o mesmo mostrando um grande interesse em tocá-lo. Com fantoches e vozes de acordo com 

os personagens as crianças ficaram atentas. Mas com a chegada do “lobo mau” elas se 

assustaram. Enquanto a ajudante da turma mostrava as imagens do livro, a regente 

dramatizava a história. Nessa contação foi viabilizado o trabalho com gênero textual, o jornal. 

Cantando a dançando com os fantoches, as crianças participavam da história atentas, sempre 

querendo mais.  

 

Figura 09- Animação e utilização de fantoches. 

 

Dia 10: Polvocão 
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Aborda a história de um polvo que quer ser transformado por outro animal, pelo seu 

dono. Com objetos lúdicos que a própria regente confecciona, os personagens criam vida. 

Durante o decorrer da história as imagens do livro estavam sendo mostradas para os alunos e 

todos ficam atentos. A história traz uma lição de moral, ensinando a ser um bom amigo, pois 

o polvo ajudava muito os outros, e também o mais importante, a aceitação do próximo do 

jeito que ele é.  

 

 

Figura 10-Objetos criativos para as histórias. 

 

Concepções acerca das observações 

 

Ao término das observações, pode-se concluir que os métodos utilizados pela 

professora provocaram nos alunos um grande entusiasmo e interesse. Percebe-se este fato por 

meio de um sorriso sincero, um olhar cativante, gestos e falas, esses aspectos demonstraram o 

quanto os alunos se sentiam motivados naquele momento. Toda história continha um 

elemento lúdico utilizado pela professora e confeccionado por ela própria. E com isso a cada 

história contada, as crianças sempre pediam mais, elas se envolviam inteiramente, a 

comunicação entre professora e alunos foi o elemento diferenciado. 

 Com base nas observações dessa prática, percebe-se o quanto se faz necessário as 

contações de histórias nas instituições, o quanto as crianças se sentem motivadas, aprendendo 

também valores e ensinamentos que são essenciais para o seu aprendizado. 

Evidencia-se ainda a satisfação que a professora sente em contar as histórias para seus 
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alunos, sua felicidade é contagiante e sua alegria é infinita. Quem atua nessa mágica profissão 

precisa amar o que faz, e ela responde a esses aspectos, percebe-se quando a mesma encena, 

dramatiza e principalmente incorpora todos os personagens, e faz com que a história seja mais 

verdadeira, capaz de despertar nos alunos um imenso interesse. 

Quando essas obras literárias são inseridas no contexto escolar de uma maneira 

diversificada, como o modo que a professora utilizou, evidencia-se uma característica 

fundamental para o surgimento de conceitos em relação à leitura. Quanto maior o contato das 

crianças com as obras, maior o interesse por outros contos, outros livros. O ato de influenciar 

as crianças com os livros é relevante para a aprendizagem da sua leitura, caracterizando que, 

pais e professores devem instigar as crianças desde cedo, para a consolidação de seu 

conhecimento. 

Como o processo de letramento e alfabetização está inserido na Educação Infantil, as 

histórias trabalhadas ocasionam oportunidades de atividades orais e escritas voltadas para a 

alfabetização, pois de acordo com a professora “A” 60% da turma se encontra na fase silábica 

da escrita e 20% na silábica-alfabética. Isso mostra que a literatura aliada às práticas 

pedagógicas faz o processo ensino-aprendizagem ser mais rápido e prazeroso. 

Vale ressaltar que as observações foram de grande importância para a pesquisa, foi 

uma confirmação, de quanto mais às histórias são inseridas no contexto escolar e de maneira 

distinta, maior o interesse dos alunos pelos livros levando-os a uma formação leitora 

espontânea enriquecendo o conhecimento. 

 

Análise do questionário da professora: sua contribuição acerca do tema. 

 

Para contribuir ainda mais com a pesquisa, foi utilizado como instrumento de coleta de 

dados, um questionário para a regente da turma que atua há sete anos na instituição privada 

onde se realizou a pesquisa, situada na Cidade de João Pinheiro-MG. Nas respostas, a 

professora relatou suas opiniões de forma simples e clara, no que diz respeito à Literatura 

Infantil e suas significâncias.  

Apresenta- se a seguir, a análise do questionário contendo cinco perguntas 

dissertativas, aplicado para a profissional de forma que pudesse averiguar sua postura, ao 

incentivo à leitura, suas estratégias, métodos e técnicas utilizadas para despertar o interesse 

dos alunos no processo de alfabetização. 
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A primeira indagação feita a educadora foi se, no seu entendimento, qual a 

importância da Literatura Infantil, para a formação social do indivíduo, também envolvendo a 

realidade. Ela ponderou que a “Literatura Infantil é fundamental na formação do indivíduo, 

pois ajuda a despertar na criança um senso crítico, atuante na sociedade, responsável, além 

de contribuir para o aprendizado ” Com base na resposta da professora nota-se que a 

formação do indivíduo é o papel principal, pois, de acordo com as palavras de Lúcia Péret 

(2001, p. 103): 

 

O conhecimento do mundo pelo indivíduo é predominantemente social. O 

indivíduo volta-se para fora de si, externaliza toda sua potencialidade com o 

objetivo de construir, criar e recriar o mundo [...] cada indivíduo é um ser 

social que apresenta uma visão de mundo própria, relacionada ao conjunto 

de experiências por ele vivenciadas. 

 

É relevante afirmar que a Literatura possibilita uma visão de mundo capaz de moldar o 

ser humano, pois nela estão inseridas informações que permitem a construção do ser humano 

com base nas suas experiências. 

A seguir indagamos sobre as estratégias utilizadas por ela para levar a história para a 

sala de aula de forma atraente e prazerosa. Ela disse que: 

 

Ao contar uma história é necessário que se faça todo um ritual antes desse 

momento. E além das estratégias visuais, é de extrema importância saber 

como utilizar a expressão corporal, o gesto, o ritmo, e principalmente a 

entonação da voz, sendo esses “ingredientes” necessários para que a 

criança mantenha o interesse e encantamento pela história. 

 

Através das palavras percebemos que suas histórias são contadas de uma maneira 

diferenciada, e tem todo um roteiro antes de contá-la. Coelho (2006, p. 13), afirmou que: 

 
Constatada a importância da história como fonte de prazer para a criança e a 

contribuição que oferece ao seu desenvolvimento, não se pode correr o risco 

de improvisar. O sucesso da narrativa depende de vários fatores que se 

interligam, sendo fundamental a elaboração de um plano, um roteiro, no 

sentido de organizar o desempenho do narrador, garantido-lhes segurança e 

assegurando-lhe naturalidade. O roteiro possibilita transformar o improviso 

em técnica, fundir a teoria à prática. 

 

 Corroborando com a autora, em relação à resposta da professora, nota-se que as 

histórias devem ter função educativa, transmitindo significados na vida das crianças, sendo 

assim, as narrativas devem ser estudadas antes de sua contação, para analisar quais serão os 
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métodos utilizados para despertar interesse, e principalmente segurança ao professor para 

narrar, pois o sucesso da história depende da maneira que ela é inserida no contexto escolar. 

Muitas vezes, antes ou depois das histórias é importante que haja uma roda de conversa, em 

que os alunos expressem suas opiniões e tiram suas dúvidas. 

Ao perguntar a professora sobre a contribuição das histórias para o processo de 

aprendizagem da leitura ela respondeu que “As histórias podem influenciar de maneira 

positiva o processo de aprendizagem, pois possibilitam de forma lúdica e significativa o 

ensino e desperta no aluno o prazer em ler. Nesse contexto, entendemos ser imprescindível 

destacar que as histórias fazem um paralelo com a aprendizagem da leitura, pois quando as 

crianças têm contato com os livros, elas se sentem motivadas e sempre buscam por mais, 

devido a sua curiosidade e interesse, em relação às contações de histórias de uma maneira 

diferenciada.  

Para Coelho (2006, p.14) “a história é um alimento da imaginação da criança”, sendo 

assim, este alimento oferecido da maneira correta, fará com que as crianças possam ter 

imaginação mais aguçada, permitindo assim, o contato com livros, e consequentemente, com 

a literatura de seu interesse. 

Questionamos ainda se ela acredita que as histórias estimulam a capacidade de 

aprendizado dos alunos e ela ponderou que sim. Segundo ela: 

 

Sim, as histórias exercem um papel fundamental para formação de um ser 

crítico, criativo, intelectual, capaz de compreender o mundo, e consciente de 

sua existência como ser social. Além disso as histórias intrigam, fazem 

pensar, trazem descobertas, etc. 

 

 De acordo com a resposta da regente, nota-se o quanto as histórias utilizadas de 

maneira positiva, tem diversos significados para o desenvolvimento da capacidade das 

crianças, tanto no meio educacional e pessoal, edificado o indivíduo para se socializar. 

De acordo com Evangelista et al(2011, p.18-19): 

 

[...] deve-se também se reconhecer que sempre se atribui à literatura infantil 

(como também à juvenil) um caráter educativo, formador, por isso ela quase 

sempre se vincula à escola, a instituição, por excelência, educativa e 

formadora de crianças e jovens [...] 

 

Com base nas palavras acima, percebe-se o quanto a Literatura Infantil incluída nas 

instituições, proporciona mudanças significativas na vida dos alunos, destacando ainda que a 



 
 

 

561 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

literatura também se refere ao ato de socializar o indivíduo perante a sociedade, e de formá-lo 

como um ser capaz de viver em comunidade, capacitando-o para a sua própria formação. 

Ao buscarmos conhecer as principais dificuldades encontradas pelo professor no 

incentivo à leitura, o professor mencionou que “o que se percebe é que a literatura não é 

incentivada pelos pais no âmbito familiar. Deixando assim essa responsabilidade de 

despertar prazer pela leitura, somente para a escola.” Partimos do entendimento de que, para 

que haja sucesso na vida das crianças, em relação ao seu conhecimento, é relevante destacar 

que a família e a escola precisam trabalhar juntas, constatando que ambas são fundamentais 

no processo de aprendizagem. Não adianta somente a escola fazer seu papel, em casa a leitura 

de livros também deve ser influenciada constantemente para uma maior assimilação. 

 Nesse sentido narrou Evangelista et al(2011, p.162) que “a casa é lugar da segurança 

e do afeto, uma casa-mundo que acolhe e dá sustentação”, percebe- se então que, a 

responsabilidade ao incentivo a leitura também é destinada aos pais, quando os pais se 

disponibilizam a ajudar seus filhos juntamente com a escola, com certeza a criança tem onde 

se sustentar e ter uma segurança. Os pais devem despertar em seu filho o prazer pela leitura, e 

descobrir que em casa também é um espaço educativo, em que se pode abordar a diversidade 

encontrada nas histórias. 

  

Considerações finais 

 

A literatura vai além das contações de histórias. Percebe-se o interesse das crianças em 

todos os sentidos, e o quanto isso contribui para grandes significados, como na oralidade, 

interação, comunicação e aprendizado dos valores, enfim, são inúmeras contribuições que a 

Literatura oportuniza para a formação das crianças.  

 As hipóteses do trabalho foram confirmadas de uma maneira geral, espera-se que a 

pesquisa traga concepções positivas para ser adotada na realidade no processo de ensino a 

leitura. Quanto às obras, estas devem ser inseridas na sala de aula de uma maneira 

diferenciada e lúdica, como a professora que foi observada pela pesquisadora, nota-se o 

quanto as crianças se sentem estimuladas, e o quanto isto interfere na sua imaginação, criando 

possibilidades de uma maior interação em sala de aula. 

 Infelizmente a leitura é um processo que não está sendo tão incentivado na sociedade, 

vale ressaltar que professores devem proporcionar desde a fase de alfabetização, quando eles 
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ainda se encontram na fase das descobertas, momentos que façam que as crianças tenham 

contato com inúmeros meios que facilitem a sua preparação para a fase da leitura, visto que 

elementos simples para uma contação de histórias chamam a atenção da criança de maneira 

grandiosa. 

 A Literatura humaniza, faz com que os indivíduos possam conhecer os elementos a 

sua volta através das histórias, o conhecimento, a interação, o diálogo, tudo se caracteriza 

pelas fantasias trazidas pelas histórias. Quando uma criança se depara com um livro que 

gosta, ela se sente encantada, por isso é imprescindível levar para a sala de aula momentos 

que fazem a diferença, as histórias podem ser simples, mas se tornam significativas quando 

são inseridos objetos lúdicos que fazem as crianças ficarem mais atentas e que estimulem o 

pensamento, vozes que chamam a atenção, colocá-la dentro da narrativa, são instrumentos 

simples que despertam a cada vez mais o interesse pelos livros, estes precisam ser 

apresentados aos indivíduos desde sempre, pois uma criança que lê, entende o mundo a sua 

volta, permitindo um ser ativo dentro da sociedade, que sabe pensar e agir de maneira crucial, 

além de ser um ser crítico, reflexivo e participativo. 

Com base no questionário apresentado, abordando de forma geral a opinião da 

professora em relação à temática, nota-se o quanto suas práticas são cruciais no 

desenvolvimento como um todo das crianças. Apresentando os inúmeros benefícios que as 

histórias trazem para a aprendizagem, na descoberta de novos conceitos, conhecimento de 

mundo e formação social do indivíduo. Destaca-se também a sua preocupação da literatura ser 

estimulada no âmbito familiar, tendo em vista que a escola e a família devem prosseguir 

juntas para a construção de saberes. 

Através do estudo, notamos que quanto mais as crianças têm contato com as histórias, mais se 

interessam por livros, e consequentemente desenvolvem seu gosto e prazer pela leitura. Vale 

ressaltar que a leitura provoca no indivíduo o ato da curiosidade, e na aquisição de novos 

conhecimentos, então se faz importante que o estudo da Literatura Infantil, seja trabalhado na 

sala de aula, como uma ferramenta lúdica, mas que acima de tudo desperte o interesse por 

parte dos alunos, visando que isso interfere na vida dos seres que estão incluídos no ambiente 

escolar. 
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OS BENEFÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA ESCOLA: uma 

ajuda para superar desafios no processo de ensino e aprendizagem da 

matemática 

 
 

Leonardo Caixeta de Sousa1 

Roseline Martins Sabião2 

 

 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo discutir sobre os benefícios e a participação 

da família no cotidiano familiar e escolar, como ela influencia na construção dos valores 

éticos e sociais na infância da criança, como a relação da família e escola auxilia o professor 

no desenvolvimento de metodologias, isto é, estratégias visando o aprendizado e a 

compreensão do conteúdo, tais como as brincadeiras e jogos podem ajudar no 

desenvolvimento cognitivo da criança e o uso de metodologias de resolução de problemas 

pode criar um ambiente mais propício à aprendizagem das matérias que são tão temidas pelos 

alunos. O trabalho foi fundamentado em revisão bibliográfica a partir de estudos em artigos 

científicos, monografias, teses, livros e revistas científicas, dessa forma, estudos relacionados 

a conhecimentos específicos sobre educação, psicologia familiar, pedagogia e matemática. A 

família é a primeira instituição onde a criança nasce, vive e se desenvolve. Ela deve estar 

atenta à vida educacional de seus filhos, sendo ela, também responsável pelo processo de 

ensino-aprendizagem. Neste sentido que se justifica a importância da intervenção propor uma 

parceria família escola para o melhor desenvolvimento emocional, intelectual da criança no 

contexto investigado. 

 

Palavras Chave: Família-escola. Formação ética. Construção de valores. Influência.  

 

 

Abstratc: The present study aims to discuss the benefits and participation of the family in 

family and school daily life as it influences the construction of ethical and social values in the 

child's childhood, as the family and school relationship helps the teacher in the development 

of methodologies ,  strategies aimed at learning and understanding content, such as games and 

games can help the child's cognitive development and the use of problem solving 

methodologies can create a more conducive learning environment for subjects that are so 

feared by the students. The work was based on a bibliographical review based on studies in 

scientific articles, monographs, theses, books and scientific journals, in this way, studies 

related to specific knowledge about education, family psychology, pedagogy and 

mathematics. The family is the first institution where the child is born, lives and develops. 
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She must be attentive to the educational life of her children, and she is also responsible for the 

teaching-learning process. In this sense it is justified the importance of intervention propose a 

family school partnership for the best emotional, intellectual development of the child in the 

context investigated. 

 

Keywords: Family-school. Ethical training. Values building. Influence. 

 

 

3 INTRODUÇÃO 

 

A família e a escola devem ser parceiras inseparáveis na função de alfabetização e 

educação escolar, mas na realidade não está acontecendo o esperado. Muitos pais, por conta 

do trabalho, acabam por distanciar-se de seus filhos, não levando em consideração que essa 

distância possa dificultar tanto o amadurecimento, quanto à formação educacional e ética, 

além disso, acaba por delegar à escola a missão de ensinar e educar, passar para a 

criança/adolescente tais valores primordiais para que se consiga viver em sociedade. 

As crianças, na maioria das vezes, veem nos pais um grande modelo a ser seguido, 

podendo até dizer que quando os pais são participativos na vida da criança, ela se torna o 

reflexo deles em várias etapas da vida, com relação à educação não é diferente, quando os 

pais mostram interesse pelos estudos seja desde uma leitura de um livro ou até a continuação 

de estudos a criança também passa a entender a importância pelo exemplo (LOPES, 2013). 

Por outro lado, quando há uma desestruturação familiar, acaba por ocasionar a falta de 

um ambiente saudável, voltado ao convívio harmonioso entre os membros da família, por esse 

motivo a criança se “deixa levar pelo impulso em direção da irresponsabilidade ou 

inconsequência, gerando assim ações inadequadas e insensatas que irão desorganizar e 

prejudicar a formação do seu caráter e da sua personalidade” (BRAMBATTI, 2010, p.6). 

A escola é uma democracia na qual os pais são convidados a dar sua opinião, 

participar de reuniões, ajudar no progresso da escola para o melhor desenvolvimento dos 

alunos que ali estudam. O grande problema é que a maioria dos pais não participa e sequer 

frequentam a escola onde seus filhos estão matriculados, sobrecarregando professores e 

diretores na função de alfabetizadores, mas também passam a serem educadores. Mas, apesar 

do que está acontecendo, ainda pode haver mudanças se os pais mostrarem mais interesse em 

participar da vida escolar, poderá ser feita dinâmicas envolvendo assuntos familiares, 

apresentação de história de vida e até sugestões para aulas, mostrando à criança a importância 

da família (PALATO, 2009). 
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A escolha deste tema se deu a partir de observação de como está à sociedade 

atualmente e como os valores estão invertidos, a falta de interesse e os péssimos resultados na 

educação. Buscou-se solução para esses problemas e uma saída pode estar na família, na 

participação ativa na vida dos filhos, no seu tratamento digno e a valorização necessária 

perante a sociedade. 

Procura-se encontrar maneiras para que se possa viver em uma sociedade em que o 

bem comum seja maior do que aquilo que nos separa. Este estudo objetivou apresentar 

benefícios da participação dos pais na vida escolar dos filhos como ajuda para superar 

dificuldades do processo ensino e aprendizagem da Matemática e também na formação de 

futuros cidadãos éticos. 

O presente estudo relata a participação ativa dos pais na educação e como isso pode 

gerar benefícios, assim como: a valorização e busca do conhecimento, melhores resultados de 

aprendizagem e a busca pela continuação dos estudos. Dessa forma, é um material de 

interesse para pessoas da área da educação. Este artigo, portanto, evidencia que a relação 

família-escola é necessária.  

O trabalho foi fundamentado em revisão bibliográfica a partir de estudos em artigos 

científicos, monografias, teses, livros e revistas que apresentem conhecimentos específicos 

sobre educação e psicologia familiar, pedagogia e matemática, como recurso didático e o 

material foi levantado em fontes tais como: livros, artigos científicos, monografias e revistas, 

bancos de dados em sites da internet como o Scielo e Google Acadêmico. O período da 

pesquisa se deu entre os meses de fevereiro a novembro de 2017. 

O artigo encontra-se estruturado em três seções, a primeira aborda um panorama geral 

sobre a presença dos pais na infância da criança, a segunda seção apresenta de modo geral os 

benefícios que podem ser formados com a interação dos pais com a instituição de ensino e os 

responsáveis pela alfabetização e, por fim, a influência/auxílio necessário em disciplinas 

como a matemática. 

 

4 FAMÍLIA E A CONSTRUÇÃO DE VALORES NA INFÂNCIA DA CRIANÇA 

 

O que vem a ser família? Família pode ser considerada um grupo de pessoas 

consanguíneo ou não, unidas por afeto ou por afinidades que provem, sobretudo, do respeito 

mútuo entre as pessoas, chamados a realizar “uma carinhosa abertura recíproca de almas entre 

os cônjuges e também uma atenta cooperação dos pais na educação dos filhos” 
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(CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, p.576 §2206). 

Giddens (2005, p. 151), salienta que “família pode ser entendida como grupo de 

pessoas diretamente unidas por conexões parentais, cujos membros adultos assumem a 

responsabilidade pelo cuidado”. O casal que queira construir uma família e gerar filhos é 

importante que tenham o pensamento de serem felizes, valorizando e tendo respeito mútuo 

entre ambos, é essencial que construam um ambiente de afeto e não deixe apenas para um, o 

papel de cuidar do filho, mas que partilhem desse dever para que possa criar a criança um 

vínculo afetuoso (TIBA, 2002). 

A criança desde a gestação precisa se sentir amada e querida. É preciso, ainda segundo 

Tiba (2002), que o homem também se sinta “grávido” que possa acompanhar e apoiar a 

mulher e futura mãe nos pré-natais e também ir conversando com a criança ainda na barriga 

da mãe para que ela já possa ir se acostumando com sua voz e depois do nascimento se sentir 

segura nos braços do pai. Pensa-se ser benéfico, logo que a criança nasça que os pais a 

cerquem de carinho, para que ela possa sentir-se pertencente à família com que vive, pois ela 

nasce totalmente dependente dos pais, em todas as necessidades básicas para sua 

sobrevivência. 

Acredita-se que desde o nascimento da criança, seja importante que os pais comecem a 

mostrar bons exemplos de conduta, pois a criança mesmo ainda pequena, começa a observar 

seus comportamentos, e por ser alguém que lhes garanta os cuidados necessários à 

sobrevivência, com o decorrer do tempo ira também imitá-lo nos seus afazeres. O Catecismo 

da Igreja Católica explana sobre o exemplo dos pais: 

 

Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Dão 

testemunho desta responsabilidade em primeiro lugar pela criação de um lar 

no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço 

desinteressado são a regra. O lar é um lugar apropriado para a educação das 

virtudes [...]. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para 

os pais. Sabendo reconhecer diante deles seus próprios defeitos, ser-lhes-á 

mais fácil de guia-los e corrigi-los. (p.580, §2223).  

 

A família é o primeiro grupo social da criança, é nesse pequeno núcleo da sociedade, 

que a criança aprende a se interagir com pessoas ao seu redor, aprende seus gostos, 

desenvolve a sua “personalidade determinando-se aí as características sociais, éticas, morais e 

cívicas dos integrantes da comunidade adulta” (KNOBEL, 1992, p. 19). “No ambiente 

familiar, a criança aprende a administrar e resolver os conflitos, a controlar as emoções, a 
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expressar os diferentes sentimentos que constituem as relações interpessoais, a lidar com as 

diversidades e adversidades da vida” (DESSEN, POLONIA, 2007, p. 23). 

Cury (2003) salienta sobre a influência que os pais passam aos filhos pelos exemplos 

da forma com que vivem: 

 
Pais que não tem coragem de reconhecer seus erros nunca ensinarão seus 

filhos a enfrentar seus próprios erros e a crescer com eles. Pais que admitem 

que estejam sempre certos nunca ensinarão seus filhos a transcender seus 

fracassos. Pais que não pedem desculpas nunca ensinarão seus filhos a lidar 

com a arrogância. Pais que não revelam seus temores terão sempre 

dificuldades de ensinar seus filhos a ver nas perdas oportunidades para serem 

mais fortes e experientes (p.39). 

 

Entende-se que seja interessante que os pais desde a infância comecem a ler para a 

criança, ajudando a desenvolver seus pensamentos e suas reflexões em pequenos debates, 

valorizando também suas decisões e mostrando de certo modo o melhor caminho a seguir, 

para que com o passar dos anos, se tornem uma pessoa que não vá agir apenas por impulso, 

mas que possa ser uma pessoa melhor para si e para os outros (TIBA, 2002). Duarte (2013, p. 

10) destacam três pontos explicando a importância de ler para as crianças: 

 

1º- Para a formação de bons leitores, é fundamental que as crianças com até 

3 (três) anos de idade apreciem e valorizem a escuta e a leitura de histórias 

desde pequenas.  

2º- A criança cria o hábito de escutar histórias, valorizando o livro como 

fonte de conhecimento e entretenimento.  

3º”- A escuta de histórias na escola oportuniza momentos prazerosos em 

grupo, enriquece o imaginário, amplia o vocabulário, além de familiarizar a 

criança com a leitura, uma prática valorizada pela sociedade.”. 

 

Acredita-se que os filhos seguem os exemplos dos pais, se eles demonstrarem para a 

criança o gosto que tem pela leitura ela provavelmente seguirá esse exemplo. A criança no 

decorrer do desenvolvimento apresentará várias dificuldades tanto cognitivas quanto 

comportamentais, e pensa-se ser interessante que neste momento em que há a falta de 

discernimento, haja algum adulto ou responsável para instruí-lo a fazer o certo. “A família 

deve, portanto, se esforçar em estar presente em todos os momentos da vida de seus filhos. 

Presença que implica envolvimento, comprometimento e colaboração” (BRAMBATTI, 2010, 

p. 7).  

Vive-se em uma sociedade de aparências, em que não se pode mostrar fraqueza, por 

isso está havendo a inversão dos valores de convivência, é interessante que os pais incentivem 
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os filhos a agirem de maneira contrária ao modelo atual, fazendo o que seja adequado, para si 

e para os outros. Essas boas ações devem ser incentivadas a criança, como quando “falar a 

verdade, sem exageros, reforçar o que ela fez de positivo em seu dia, são medidas que não 

exigem tanto e produzem grandes resultados: contribuem para a formação de uma boa 

autoestima” (TIBA, 2002 p.79). 

São fundamentais que os pais transmitam aos filhos os valores de respeito, de auxílio e 

de valorização do outro, ajudar a quem precisa independente se conhece ou não e lutar para 

não prejudicar ninguém. É preciso também que os pais imponham limites ao comportamento 

dos filhos para que a disciplina e o respeito que se exige nas escolas e em outros ambientes 

não sejam “quebrados” e precisem lhes chamar a atenção e até mesmo serem penalizados 

(SANTOS 1999). 

 

5 FAMÍLIA E A ESCOLA, UMA PARCERIA QUE PODE GERAR BONS 

RESULTADOS 

 

Segundo a Constituição Federal de 1988 no artigo 205, “A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade 

[...]” (BRASIL, 1988, p. 01). São de responsabilidade do Estado a disponibilidade de vagas 

em escolas regulares e a qualidade educacional ofertada, mas é de suma importância que a 

família lute para que a criança já traga consigo desde o berço, atitudes de respeito com quem 

se convive e o gosto pelos estudos. 

Heidrich (2009, p.14) reconhece: “todos tem o direito de aprender. Ela deve visar o 

pleno desenvolvimento da personalidade humana e capacitar todos a participar efetivamente 

de uma sociedade livre”. A educação deve estar voltada para que se criem cidadãos críticos e 

conscientes de seus deveres, além de terem seus direitos garantidos em meio à sociedade em 

que vive. Oliveira (2003, p.11), define educação como sendo “uma das atividades básicas de 

todas as sociedades humanas, pois a sobrevivência de qualquer sociedade depende da 

transmissão de sua herança cultural aos jovens”. A família, conforme apresentam Dessen e 

Polônia não é a única responsável pela formação da criança: 

 

A família não é o único contexto em que a criança tem oportunidade de 

experiência e ampliar seu repertório como sujeito de aprendizagem e 

desenvolvimento. A escola também tem sua parcela de contribuição no 

desenvolvimento do indivíduo (2007, p. 29). 
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A referência que a criança tem na infância é função dos pais ou responsáveis, mas não 

são apenas neste momento que eles devem estar presentes, do mesmo modo quando a criança 

se torna também aluno e passa a conviver com outras crianças e outros adultos que na maioria 

são desconhecidos. É neste momento que o professor tem o compromisso, juntamente com os 

pais, de harmonizar convivência com os demais colegas e o conteúdo a ser ensinado. Desta 

forma, Tiba (1996) afirma a importância de a família não deixar para a escola a primeira 

educação da criança: 

 
Teoricamente, a família teria a responsabilidade pela formação do indivíduo, 

e a escola, por sua informação. A escola nunca deveria tomar o lugar dos 

pais na educação, pois os filhos são para sempre filhos e os alunos ficam 

apenas algum tempo vinculados às instituições de ensino que frequentam (p. 

111). 

 

A educação escolar não pode substituir o papel dos pais e nem os pais delegar a escola 

tal função de transmitir a criança valores primordiais, para que se consiga conviver em meio à 

sociedade, todavia precisa haver uma interação entre as duas instituições que devem 

proporcionar juntas à criança conhecimento, discernimentos e gostos que poderão ser levados 

para a vida toda (TIBA, 2007). 

Atualmente as crianças, mesmo pequenas, têm garantido por lei o acesso à educação 

ainda que essa modalidade de ensino não seja obrigatória, em instituições como creches e pré-

escolas em que a idade máxima é de até 5 (cinco) anos de idade, oferecendo aos pais um lugar 

onde poderão colocar seus filhos em um ambiente seguro e voltado à educação e a interação 

com outras crianças, para irem trabalhar, e as crianças um primeiro contato com outras 

crianças e com adultos e também ir se acostumando com a rotina de estudos de uma forma 

divertida e interessante (BRASIL, 1996). 

É a partir dos 6 (seis) anos de idade que o ingresso no ensino fundamental passa a ser 

obrigatório para todos nessa idade, tendo como objetivo a formação básica do cidadão. Traz 

por finalidade o desenvolvimento da capacidade de aprender a ler, escrever e calcular, 

também a compreensão dos ambientes naturais e sociais, do sistema político, os valores que 

se fundamenta a sociedade, entre tantos outro. É importante que além das disciplinas cursadas 

haja também o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade e tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social (BRASIL, 1996). 

Mesmo que a responsabilidade da primeira educação seja dos pais, logo que a criança 



 
 

 

572 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

comece a caminhada escolar, a escola também deverá propiciar fatores que contribuam para 

que o aluno desde seu início aprenda a conviver com pessoas diferentes e ampliem as 

condições para que possam aprender a pensar e formular hipóteses aprenda a tomar decisões 

mais acertadas em busca dos direitos individuais e coletivos, aprender a conviver e amar 

(MORAES, 1997).  

Quando se completa o ciclo de 9 anos no ensino fundamental I e II inicia-se o ensino 

médio, a partir de 15 (quinze) anos de idade e tem por finalidade “assegurar a formação 

humanística e tecnológica voltada para o desenvolvimento de uma consciência crítica, sendo 

obrigatório, público e gratuito”, conforme afirma o artigo 176 (BRASIL, 1996, p. 01). Mesmo 

com essas mudanças, tanto na idade quanto no ciclo educacional, importante que haja uma 

interação por parte destas duas instituições: 

 
É preciso que a escola esteja em perfeita sintonia com a família, pois a 

escola é uma instituição que deve complementar a formação educacional da 

criança. Essas duas instituições devem caminhar juntas na tentativa de 

alcançar o objetivo maior que é a formação integral da criança (OLIVEIRA 

et al, 2016, p.6). 

 

Assim como a escola deve se preocupar com ambiente onde a instituição encontra-se 

instalada, deverá também haver uma preocupação com a vida do aluno e da família, essa 

atenção que a escola tem, poderá despertar nos pais o interesse pelas ações da escola. 

Também os professores, precisam conhecer a realidade do aluno. A melhor maneira de ele 

conseguir uma aprendizagem significativa, é se tiver uma interação com os pais/responsáveis 

do aluno, esse intercâmbio de informações sobre a criança em casa e o aluno na escola pode 

levar ao aperfeiçoamento real dos métodos (PIAGET, 1991).  

Sendo assim, a educação das crianças é uma ação desempenhada pelos adultos, 

preparados e instruídos para esse dever, com objetivo de prepará-las para a vida social: tem 

por finalidade instigar e levar a criança a desenvolver, “[...] certo número de estados físico, 

intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto e pelo meio 

especial a que a criança particularmente se destine” (DURKHEIM, 1978, p. 41). 

Para Freire (1999, p. 78): “As pessoas que trabalham diretamente com as crianças 

precisam estar continuamente se formando, para exercer sua função da melhor maneira 

possível, de forma a favorecer o desenvolvimento infantil e viver como criança”. Com o 

passar dos anos e com o enorme avanço da globalização, a escola vem se tornando para 

muitas crianças e jovens algo entediante, principalmente quando ainda adotado o sistema 
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tradicional de educação, daí a necessidade de uma formação continuada e uma melhor 

maneira de conseguir envolver os alunos em sala de aula. 

Na escola, destaca-se a pessoa do professor, que tem a função de mediar o conteúdo a 

serem aprendido, possibilitando a criação de novas competências, habilidades e a formação de 

um futuro cidadão mais responsável. Com isso, quem tem a ganhar são as comunidades 

educativas, pela dedicação do profissional e a formação de indivíduos mais capacitados 

capazes de lutar pela melhor condição social (HENGEMUHLE, 2004). 

Desta forma, Heidrich (2009, p.25) também argumenta, “a escola foi criada para servir 

à sociedade”. A instituição escolar foi criada por uma necessidade social, para manter a 

ordem, desenvolver e formar cidadãos para uma busca pelo saber. Apesar de cada membro da 

sociedade ter sua função social, a escola está sendo sobrecarregada também na função de 

instruir e também de educar, Heidrich (2009, p. 25) ainda destaca: “mas não é apenas a escola 

que educa. A sociedade também tem uma parcela de contribuição nesse processo, com as 

mais variadas manifestações culturais que exercem, de algum modo, influência sobre o ser 

humano”. 

 

6 A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA EM DISCIPLINAS COM A MATEMÁTICA 

 

A matemática foi desenvolvida pelos povos antigos por uma necessidade de se 

calcular quantidades e medidas, como por exemplo, o tamanho do rebanho, a extensão de 

terra, dentre outras. E com o passar dos anos foi se destacando vários matemáticos que 

desenvolveram o que se estuda sobre matemática, e mesmo sendo “gênios” não resolveram 

todos os problemas algébricos e geométricos sozinhos, mas foi no decorrer de vários anos e 

com a contribuição de inúmeros estudiosos que conseguiram resolver vários enigmas (MOL, 

2013). 

Alguns cientistas matemáticos se destacam como Pitágoras (570 - 497 a.C.) e sua 

escola dos pitagóricos que juntos desenvolveram o teorema para se achar a hipotenusa de um 

triangulo retângulo, outro que também se destaca é Bhaskara (1114 - 1185 d.C.) que chegou a 

uma fórmula para calcular a equação do 2º grau utilizando técnicas de resolução de problemas 

de matemáticos gregos. Esses dois foram apenas exemplos usados dentre tantos outros para 

mostrar que sempre houve e ainda há necessidade da ajuda de outras pessoas para 

compreender melhor sobre essa matéria (ALVES, 2010). 

Acredita-se que seja importante que os pais comecem a estimular o sistema cognitivo 
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com o lúdico e leitura de livros, pois eles são para os filhos a primeira escola que terão, e 

provavelmente esse desenvolvimento que ocorrera em casa poderá levar a criança ao sucesso 

escolar (ALVES, 2001). 

Muitos pais sentem dificuldades em saber de que maneira que podem estimular o 

desenvolvimento cognitivo das crianças, mas essa resposta está em algo simples que a criança 

gosta de fazer que seja brincar. Existem várias brincadeiras como quebra-cabeça, jogo da 

velha, dama, dominó, amarelinha, bingo, jogos com cartas, xadrez, caça-palavras e trilha que 

são facilmente entendidas pela criança e que despertam o interesse e a curiosidade (BUENO, 

2010). Craidy (2001) afirma que as brincadeiras e jogos são formas de organizar-se e interagir 

com novas pessoas: 

A brincadeira é algo de pertence à criança à infância. Através do brincar a 

criança experimenta, organiza-se, regula-se, constrói normas para si e para 

outro. Ela cria e recria a cada nova brincadeira, o mundo que o cerca. O 

brincar é uma forma de linguagem que a criança usa para compreender e 

interagir consegue, com o outro e com o mundo (CRAIDY, 2001, p. 104). 

 

É preciso que na escola também haja brincadeiras ainda que voltada exclusivamente 

para a aprendizagem do aluno, tantos dos pequenos que estão começando quantos dos alunos 

maiores, observando o grau de aprendizagem e maturidade de cada um, não querendo igualá-

los e forçá-los a desenvolverem as mesmas atividades. Para Menegazzo e Peres (2011) é 

fundamental para o desenvolvimento e aprendizagem: 

 

Jogos e brincadeiras no contexto interdisciplinar nos remetem ao patrimônio 

lúdico cultural, valores traduzidos, usos e costumes, formas de pensar e agir, 

ensinar, que proporcionam ao educando, criança/adolescente um universo de 

cultura motora fundamental ao crescimento, desenvolvimento e 

aprendizagem (MENEGAZZO; PERES, 2011, p. 23). 

 

É importante para a criança que o início os estudos, possa ser na educação infantil que 

será para ela uma preparação para os demais anos de estudos de modo a ajudá-la a escolher 

suas informações e estratégias para a aquisição de conhecimentos gerais e principalmente 

matemáticos (BRASIL, 1998). “O trabalho com noções matemática na educação infantil 

atende, ás necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que nos incidam 

mais variados domínios do pensamento” (BRASIL, 1998, p. 207). 

O conhecimento matemático não é apenas contar ou memorizar, é mais do que isso, é 

compreender o conceito de números para uma aprendizagem significativa levando em conta 

que esse tipo de aquisição do conhecimento quando ocorrida se perpetuara pelo resto da vida, 
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pois o que realmente se aprende jamais é esquecido (SMOLE, DINIZ, CANDIDO, 2000). 

 
Na aprendizagem da Matemática o problema adquire um sentido muito 

preciso. Não se trata de situações que permitam “aplicar” o que já se sabe, 

mas sim daquelas que possibilitam produzir novos conhecimentos a partir 

dos conhecimentos que já se tem e em interação com novos desafios 

(BRASIL, 1998, p. 211). 

 

O professor deve fomentar nos alunos a vontade pela buscado conhecimento para que 

possam se tornar cidadãos autônomos capazes de superar desafios do cotidiano. É preciso 

também o professor conheça e utilize o conhecimento que o aluno traz consigo, e sobre ele 

expandir suas noções matemáticas, ligando o conteúdo já aprendido ao novo a ser ensinado 

tornado ao aprendizado eficiente e prazeroso (BATISTA, 2012). 

O que é bom nas crianças e o que as tornas interessantes, são a capacidade de se 

adaptarem ao ambiente e a facilidade de assimilação do conteúdo (SPODEK; SARACHO, 

1998). No entanto, quando há uma dificuldade nessa assimilação do conteúdo ela passa a 

desinteressar por aquilo que não conhece gerando grandes problemas para sua trajetória 

escolar. É importante neste momento que a parceria da escola-família esteja atenta para 

minimizar as consequências. 

Acredita-se que seja importante que as crianças estejam sempre em contato com as 

ideias matemática interligando essa informação a outras áreas do conhecimento, um exemplo 

está na técnica de resoluções de problemas (SMOLE, DINIZ, CÂNDIDO, 2000). 

 
Ao se trabalhar com conhecimentos matemáticos, como com o sistema de 

numeração, medidas, espaço e forma etc., por meio da resolução de 

problemas, as crianças estarão, consequentemente, desenvolvendo sua 

capacidade de generalizar, analisar, sintetizar, inferir, formular hipótese, 

deduzir e argumentar (BRASIL, 1998, p. 212). 

 

As metodologias de resolução de problemas são técnicas utilizadas para envolver os 

alunos em sala de aula, valorizando o conhecimento e a opinião de cada um para a solução do 

problema proposto. “Isso deve ocorrer para que as problematizações não fiquem restritas às 

situações mais convencionais ou àquelas que orientam o trabalho apenas para o 

desenvolvimento dos conceitos numéricos ou aritméticos” (SMOLE, DINIZ, CÂNDIDO, 

2000, p. 21 e 22). 

Para Borin (1998), essa metodologia apresenta uma mudança no ensino da 

matemática, o aluno deixa de ser expectador e se torna o principal responsável pela sua 
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aprendizagem através da análise das situações que lhes são fornecidas e o professor passa a 

ser agente mediador que conduzirá o aluno ao conhecimento e que deverá dar autonomia ao 

aluno deixando resolver da forma que achasse que seria a melhor forma e o interferindo 

quando for necessário. 

A vantagem desta forma de aprendizagem ainda, segundo Borin (1998) é levar o aluno 

a criar hipótese que o levem a resolver o que foi sugerido, além da socialização e dos 

trabalhos em grupos, levando-os a construir o seu conhecimento próprio mostrando que cada 

aluno possui a capacidade de se desenvolver independente de sua realidade. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

A família se torna para a criança um marco de referência, tanto positivamente quanto 

negativamente, diante disso, é importante que os pais mostrem aos filhos bons exemplos de 

conduta, pois é baseado nas experiências de vida que os pais têm é que a criança poderá ou 

não escolher seguir os mesmos princípios de vida e tomarem suas decisões quanto ao futuro. 

Os comportamentos e atitudes da criança estão ligados ao que aprendeu ou viu os pais 

fazerem principalmente na sua infância, é nessa fase da vida onde o pai tem mais condições 

de ensinarem aos filhos o respeito e a obediência, pois a criança nesta época os ensinamentos 

serão levados por toda vida, e isso refletirá diretamente na aprendizagem. 

A família também deve contar com uma grande aliada neste processo de 

amadurecimento da criança, que é a escola, a grande responsável pela transmissão do 

conhecimento, mas para que haja um melhor desenvolvimento essas duas instituições não 

pode estar desunida, por parte dos pais o acompanhamento do filho nos deveres repassados e 

na participação. Cabe a escola o dever de criar um ambiente favorável, com um corpo docente 

que está sempre atualizado e buscando fazer o melhor para os alunos. 

É preciso ainda na escola que os professores se preocupem com a aprendizagem dos 

alunos, que o conteúdo não seja transmitido frio e apenas copiado, mas é preciso que os 

alunos se sintam entusiasmados em meio às aulas principalmente em matérias como 

matemática que exige do aluno um alto grau de atenção e raciocínio, a metodologia de 

resolução de problemas é um bom exemplo, pois busca levar o aluno a participar da aula 

expressando sua opinião e tornando a aula mais interessante e mais fácil de aprender. 

Conclui-se que a participação da família na vida da criança pode sim trazer grandes 



 
 

 

577 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 07- Jan-Dez 2018 

benefícios, pois quando se tem em casa uma educação voltada para os valores humanos à 

criança se torna apta mais facilmente para estar em contato com vários membros da sociedade 

e consequentemente na escola estará mais propicia a aprender. 
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